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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:45 hores del dia 17 

de setembre de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 
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1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 29 de juliol de 2009 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta anterior, de la reunió de data 29-07-2009. 

 

2.- Normativa urbanística 

 

El Sr. Joan López, junt amb el Sr. Tomás Gutiérrez (Arquitecte Municipal) que avui assisteix en aquest 

CAU, expliquen a tots els assistents els quatre apartats que formen la normativa urbanística d’aquest 

nou pla. El primer, qüestions tècniques. El segon, les zones i sistemes, com es pot actuar a cada una 

de les zones. El tercer, ordenances d’edificació. El darrer, règim d’usos, qué es pot fer i quin ús està 

permès. 

 

El Sr. Ramon Ferré explica a tots els assistens el calendari previst vers el nou pla. Aprovació inicial al Ple 

de l’Ajuntament. Dues comissions informatives prèvies, una per entregar la documentació i una altra 

comissió informativa, prevista pel dia 1 d’octubre. El dictamen d’aquesta darrera comissió informativa, 

és el que anirà a ple. Exposició pública de dos mesos per tal que pugui haver més participació. Es 

podran portar a terme també reunions específiques amb els diferents col·lectius. També a la pàgina 

web estarà tota la informació del pla i es farà un vídeo explicatiu del mateix. Es preveu implantar un 

sistema d’informació geogràfica per tal que es pugui consultar la informació urbanística des dels 

propis domicilis particulars. Una vegada fetes les al·legacions s’agruparan i es reunirà el CAU per veure 

quines s’accepten i quines no. El dia 26 de setembre es preveu l’últim CAU, acte protocolari, entrega 

del document amb l’equip redactor. 

 

El Sr. Joan López, explica el plànol de zones del nou pla. Color verd: zona verda, el sòl no urbanitzable 

i també la baixa densitat. Sòl urbà zona del poble, color marró més fosc creixements històrics, centre 

històric, clau CH i SH, control de façanes a les dues zones, ordenança d’estètica. Nucli del castell 

centre històric, les edificacions són les que hi han actualment i no pot crèixer, la majoria de finques 

estan catalogades, en cas de rehabilitació es pot incrementar un 3% en qüestions molt estrictes. 

L’eixample històric, color marró més clar. 14 metres fondària edificable i 20 metres en planta baixa 

comercial, a l’interior d’illa no hi han balcons. 
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Eixample històric o eixample dens, pb+2, pb+3 o pb+4, més o menys com actualment. Illa edificació 

aïllada Rambla de la Costa Daurada. També edificacions en filera però alineada a carrer. Ordenació 

unifamiliar, fins ara 250, 400, 600 i 1000, canvia només la nomenclatura. Tipologia també de 

condominis, només per legalitzar els ja existents. 

 

Pel que fa a les edificacions unifamiliars aïllades, al plànol, són les games de colors grocs. Aïllada 

plurifamiliar. La novetat són els colors blaus. Zones especialitzades, polígon industrial, el golf, la zona 

dels cinemes – eroski. Sistemes, colors lila, dotacions, cementiri, zona de serveis tècnics, depuradora, 

dipòsits, … 

 

El Sr. Salvador Vallès manifesta que a una de les reunions del CAU es va parlar de fer un estudi illa per 

illa al poble de Calafell, pel que a les fondàries edificables. El Sr. Joan López contesta que l’opció final 

serà l’explicada anteriorment. 

 

El Sr. Joan López manifesta que en zones de vivenda unifamiliar i pel que fa a parcel·les planes, cap 

problema pel que fa a ocupació amb distàncies a límits. Parcel·les de més del 20% de pendent, 

soterranis computen a efectes d’edificabilitat, tot serà vivenda, la distància obligatòria a carrers serà de 

3 metres, també amplada màxima d’on s’ha d’ubicar la casa. L’edificació auxiliar no es pot col·locar en 

zones de retranqueig. A la zona de la platja, que s’ocupin les zones de retranqueig per poder col·locar 

ascensors. Zona hotelera, si s’enderroquen, es poden reconstruir amb la mateixa edificabilitat. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que del document que s’aprovi inicialment,  es podran retocar les 

normatives, abans de portar-lo a aprobación provisional. Que tothom faci una visió general de tota la 

normativa i es prenguin notes per tal de modificar-ho a l’aprovació provisional. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que s’estan col·locant en volum disconforme la majoria d’edificacions 

auxiliars. En edificacions a parcel·les planes es podrien fer les edificacions auxiliars com fins ara. 

 

El Sr. Joan López explica els usos previstos pel que fa al poble, platja i Segur de Calafell. A les zones 

unifamiliars: hoteler, oficines i serveis relacionats amb la vivenda, equipaments, …, l’ús de restauración 

només s’hauria de posar a les zones marcades com a eixos comercials. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si les portes obertes a passatges i zones verdes tenen dret de pas. El Sr. 

Joan López contesta que no hi ha dret de pas a les zones verdes. 
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El Sr. Lluís Artal proposa que es faci un projecte complementari d’urbanització depenent del tipus de 

parcel·la quan es presenti una llicència d’obres. El Sr. Joan López manifesta que són conceptes que 

s’han de perfilar entre l’aprovació inicial i la provisional del pla. 

 

El Sr. Joan Herrera fa la proposta sobre la contrucció d’un passeig peatonal al carrer Terral de Baix 

(entre la rotonda de l’Av. França i el pont de la C-31 a Mas Mel. El Sr. Jordi Sánchez manifesta que 

està d’acord amb l’esmentada proposta i que s’inclourà al planejament del POUM. 

 

3.- Proposta urbanística al centre de Segur de Calafell 

 

El Sr. Joan López explica els equipaments previstos pel nou pla al centre de Segur de Calafell. A l’Av. 

Catalunya, plaça Mediterrani i a la carretera C-31, es preveu planta baixa + 3 amb les plantes baixes 

comercials, la resta de carrers amb planta baixa + 2 amb baixos comercials o no. De les dues postures 

possibles s’ha optat per aquesta. 

 

El Sr. Àngel Verge manifesta que els veïns de la resta de carrers no acceptaran planta baixa + 2. El Sr. 

Joan López creu que es podria justificar perquè són carrers més estrets que els eixos principals. 

 

El Lluís Artal exposa, a finques que tinguin façana a dos carrers, qué passa amb la fondària edificable? 

El Sr. Joan López contesta que ho dirà la normativa del pla. 

 

El CAU consensua aquesta opció: Av. Catalunya, plaça Mediterrani i a la carretera C-31, planta baixa + 

3 amb les plantes baixes comercials, la resta de carrers amb planta baixa + 2 amb baixos comercials o 

no. 

 

La Sra. Olga Elvira fa el següent plantejament: atès que a l’entrada a Segur de Calafell, venint de 

Calafell, a la banda dreta es planteja en aquest pla una franja d’edificació de planta baixa + 3 amb 

plantes baixes comercials, perquè no es planteja el mateix a l’altra banda de la carretera? El Sr. Joan 

López manifesta que per la part del darrera hi ha xalets i plantejar planta baixa + 3 seria molta pantalla 

visual. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que podrien existir servituts de passos, aigües, desguassos, etc… 
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El Sr. Joan Herrera creu que un eix comercial a les dues bandes a la carretera d’entrada a Segur de 

Calafell, plantejant planta baixa + 3 amb baixos comercials, el caràcter de rambla millorarà. 

 

El CAU consensua proposar edificació amb alineació a vial la part esquerra de la carretera d’entrada a 

Segur de Calafell, direcció Barcelona, amb planta baixa + 3 baixos comercials, amb dotacions.  

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’arriba al consens que la propera reunió del CAU sigui el proper dissabte dia 26 de setembre de 

2009. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:40 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 17 de setembre de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2009 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sánchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. José Manuel Núñez Castaño (en representació Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor d’Esports 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell  

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sra. Rosa Mª Torrubiano (suplent del representant Associacions Sector Econòmic) – Secretària Fòrum 

Calafell 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 20:00 hores del dia 20 

de novembre de 2009 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Debat de temes sorgits en la presentació del POUM 

 

Són presents a la reunió d’avui del Sr. Ricard Pié i la Sra. Anna Majoral (equip redactor del POUM). 

 

El Sr. Ramon Ferré explica el motiu d’aquesta reunió: la preocupació dels propietaris inclosos a la zona 

verda propasada a l’illa de c. Baixador – Carretera – Ferrocarril i els inclosos al PAU Pablo Neruda per la 

incorrecta informació rebuda per part de persones alienes a l’equip redactor. Es valora el procés que 

s’està patint en temes puntuals i s’ha de trobar alguna solució per tal de no enterbolir el procés 

d’informació pública. 

 

El Sr. Joan López manifesta que es presentaran al·legacions i s’hauran d’analitzar i contestar. Pel que 

fa a les presentacions públiques del POUM, van haver-hi casos difícils de tractar, casos concrets que 

avui es debatran en aquesta reunió. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que es produeix una situació molt incòmoda amb els darrers esdeveniments 

d’informació pública. No és fàcil que la gent entengui que el que està dibuixat es pugui canviar, 

sobretot els afectats. Avui es donaran explicacions de diverses afectacions proposades al document 

inicial del POUM. L’opinió de la gent, durant la informació pública, serveix per ajustar el pla. 

 

Es convoca aquest CAU amb l’aportació d’un informe tècnic, per part del Sr. Ricard Pié. 

 

El Sr. Ricard Pié, explica els tres episodis (Zona Verda – Carretera / c. Baixador / Ferrocarril), 

(Equipaments – Zona Renault) (PAU Pablo Neruda). Els criteris empleats i l’ordenació proposada. 

 

Cristeris generals i específics: (es transcriu literalment l’informe del Sr. Ricard Pié): 

 

“INFORME DELS REDACTORS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALAFELL REFERENT ALS 

EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES DERIVATS DE L’ACTUACIÓ DE DOTACIÓ DE SEGUR 
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En resposta a la demanda feta per l’alcaldia en relació a l’ordenació de les dues peces que queden entre la carretera C-31 i la 

línia de ferrocarril, una a l’alçada de la riera de Casa Nova de Segur i l’altre ubicada entre el carrer Tàmesi i Vistulà, els 

redactors del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)formulen el següent informe:  

 

1. Descripció 

El passat 8 d’octubre de 2009, l’Ajuntament d’aquest municipi va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM), publicat al DOGC número 5490. En aquest document es proposa qualificar les dues peces assenyalades 

anteriorment de zona verda i equipament respectivament. 

 

2. Criteris generals 

2.1. En la Memòria del POUM s’exposa que un dels primers reptes del pla és adequar la seva ordenació –pensada per a 

l’activitat turística i de segona residència- a les necessitats pròpies de la primera residència. Una adequació que obliga a 

incrementar les reserves de sòl per a espais lliures i equipaments. 

 

2.2. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, així mateix es planteja la necessitat d’articular la taca urbanitzada de Segur 

promovent l’aparició de nous centres que ajudin a conformar una ciutat de serveis per a la població resident. El pla proposa 

densificar el centre de Segur creant “una nova centralitat” a l’entorn de l’estació i l’avinguda Catalunya. Per això, ha 

qualificat tot aquest sector de “densificació per dotació” (zona DD), per incrementar la densitat actual i millorar els serveis als 

veïns.  

 

2.3. Per aconseguir aquest objectiu es proposa augmentar el sostre edificat d’aquesta àrea i incrementar proporcionalment 

les dotacions i espais verds del sector. 

 

2.4. Les reserves necessàries que resulten d’aquesta actuació de dotació són les establertes en el punt 5b de l’article 94 del 

Text Refós de la llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), punt que estableix: 

b) si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, s’han de incrementar les reserves 

d’acord amb el que estableixen els apartats 2 i 3 respectivament. 

 

Aquests apartats enuncien: 

2. Si la modificació d’una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre edificable, en el cas de sòl 

urbanitzable, s’han d’incrementar proporcionalment, com a mínim, els espais lliures i les reserves per a equipaments 

determinats per l’article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl urbà, s’ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais 

lliures públics de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre residencial i de 5 m2 per cada 100 m2 de sostre d’altres usos. Per a 

computar aquests estàndards, s’ha d’aplicar el que estableix l’article 65.5. A més, si cal, s’ha de reservar sòl per a 

equipaments públics en la quantitat adequada per a fer front als requeriments que deriven de la modificació. 

 

3. Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús residencial, sense increment de 

l’edificabilitat, s’ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments de 10 

m2, com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que l’augment de densitat es destini a habitatges de protecció pública i no 

ultrapassi el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació. En el cas que 

aquesta reserva complementària, per raons d’impossibilitat material, no es pugui emplaçar en el mateix àmbit d’actuació, es 
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pot substituir per l’equivalent del seu valor econòmic, que l’ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït 

per a adquirir zones verdes o espais lliures públics de nova creació en el municipi. 

D’acord amb el que estableix el punt 2.6 de l’article 66 de les Normes Urbanístiques aquestes reserves s’aconseguiran 

mitjançant l’actuació aïllada de les finques qualificades de zona DD i amb l’aportació dinerària suficient per a poder 

materialitzar la compra de les peces establertes. Reservant finalment un total de 16.361,4 m2 per a espais lliures i 10.192,4 

m2 per a equipaments. 

 

3. Criteris específics 

La qualificació com a zona verda o equipament dels sectors objecte d’aquest informe s’ha fet d’acord amb els criteris 

específics següents: 

 

Criteris de posició: 

- Sòls situats al llarg de la C-31, que serveixin per transformar aquesta carretera en una rambla estructuradora que ha de 

unir Segur amb Calafell: 

“Crear una nova centralitat, aprofitant els terrenys que hi ha entre les vies del tren i la C-31, al m¡g dels dos nuclis per 

generar una seqüència urbana que faciliti l’articulació entre si de les diferents peces que composen el municipi.” 

 

Criteris referits a afectacions no urbanístiques: 

- Escollir preferentment com a zona verda aquelles peces que són inundables, d’acord el que estableix l’estudi 

d’inundabilitat del POUM (redactat segons criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua). 

- Prendre en consideració les afectacions establertes per la legislació vigent en el marc de les infraestructures de mobilitat:  

- Les servituds ferroviàries descrites per l’Adif (Administrador d’infraestructures ferroviàries) en el informe emès el 8 

de novembre de 2007, en el que s’especifica que la zona de domini públic, la zona de protecció i la línea límit 

d’edificació s’han de situar a 5, 8 i 20 metres respectivament, contats des de l’aresta exterior de la explanació 

ferroviària en el cas del domini públic i la zona de protecció i des de l’aresta exterior de la plataforma ferroviària per 

al límit de l’edificació. 

- Les servituds de la carretera C-31 determinades per la llei 7/1993 de carreteres i el catàleg de carreteres de la 

Generalitat de Catalunya, que classifica la C-31 com a via convencional. 

 

Criteris econòmics: 

- Reduir el cost econòmic de les actuacions de millora de la riera amunt (dipòsits, col·lectors i noves xarxes de captació), 

tenint en compte que si es qualifica la peça confrontant a la riera de zona verda es podria solucionar una part dels 

problemes d’inundació fent una ordenació adequada de la futura zona verda. 

 

Criteris d’oportunitat: 

- Adquirir les peces d’equipament privat per poder-les utilitzar en aquells serveis que es considerin prioritaris. 

Criteris de programació: 

- Possibilitats d’execució al llarg de la vigència del POUM.  

 

4. Alternatives considerades 

Per donar resposta a aquestes demandes s’han estudiat diverses alternatives: 
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1- La proposta continguda en el document exposat al públic, en la que s’aconsegueixen les peces mitjançant el sistema 
d’actuació d’expropiació, amb el conseqüent dret de reallotjament i trasllats d’activitats. 

Aquesta possibilitat, compleix amb tots els criteris enunciats anteriorment, si bé planteja alguns dubtes en relació a la 
programació. Especialment si es fa dependre dels recursos que pugui generar el desenvolupament de la zona 
“densificació per dotació”. Si aquest mecanisme no es desenvolupa suficientment, els sòls afectats podran exigir a 
l’ajuntament l’expropiació directe. 

 

2- Delimitar un àmbit de planejament (PMU o PAU) que mantingui aquesta peça com a zona verda, mitjançant el sistema de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica que resituï el sostre existent en una altre part del municipi. 

L’elecció d’aquesta alternativa tot i que deixa l’actuació a lliure elecció dels propietaris dels terrenys i no suposa 
expropiació alguna, implica l’entrada d’altres propietaris en l’actuació fet que complica també l’execució i la tramitació del 
planejament. 

3- Una tercera possibilitat és qualificar el sòl com a zona “densificació per dotació”, zona definida en el l’article 66 de les 
Normes Urbanístiques del pla aprovat inicialment.  

Aquesta opció, que suposaria incrementar teòricament el sostre possible respecte el planejament vigent, no és possible si 
es tenen en compte les servituds legals no urbanístiques abans enunciades. 

4- Finalment, la darrera alternativa passaria per mantenir les condicions urbanístiques del sector que s’estableixen en el Pla 
General del 1989 (zona 7b, industrial aïllada, zona 5, hotelera, zona 7a, industrial alineació a vial i zona 3a, residencial 
plurifamiliar). 

 

Aquesta solució evita els canvis d’ús, obliga a resoldre els problemes d’inundació i manté les limitacions que marquen les 

servituds no urbanístiques, però evitant que en el supòsit que la transformació del centre de Segur sigui més lenta, 

l’ajuntament hagi de carregar amb els costos que es puguin derivar de la operació. 

 

Aquesta alternativa aplaçaria la possible reordenació dels dos sectors a la futura revisió del POUM o a la seva modificació 

puntual. 

 

En aquesta solució la qualificació de la zona seria PV –planejament vigent- que recull les qualificacions que es 
reprodueixen a continuació: 

Zona hotelera (clau 5) 
1. Definició: 

 
Comprèn els sectors del sòl urbà amb relació amb els quals el Pla proposa la localització d’usos 
hotelers. 
 

2. Desenvolupament del Pla: 
 
Les unitats d’aquesta zona es desenvoluparan necessàriament per mitjà, d'un Estudi de Detall, que 
concreti detalladament les condicions establertes en aquest Capítol i regulin les que siguin 
convenients per a obtenir els objectius fixats per aquest Pla. 
 

3. Sistema d'ordenació: 
 
Serà el que adoptin les zones veïnes. 
 

4. Condicions d’edificació: 
 

a) La parcel·la mínima serà la unitat de zona assenyalada en els plànols d'ordenació. 
b) S'estableix una edificabilitat màxima d’1’5 m2t/m2s, i una edificabilitat del 0'1 m2s/m2s, per 

edificacions auxiliars, d’una sola planta, que no constitueixin un ús independent de l’hoteler. 
c) L’alçada màxima serà de 12 m, (Pb + 3 pisos), excepte en aquells casos en que l’edificació veïna 

pugui assolir l’alçada de 16 m, (Pb + 4 Pp), en quin cas podrà edificar-se fins aquesta alçada. 
 
5. Condicions d'ús: 
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Es permet exclusivament l’ús hoteler, amb expressa prohibició dels usos tals com apartaments 
turístics i similars. 
 

6. Condicions especials per a crear noves zones hoteleres: 
 
A totes les zones claus 3 i 4 situades a la franja costanera (entre la CC-246 i la platja), es podran 
crear noves zones hoteleres, que tindran les següents limitacions: 
 
6.1. Condicions d’edificació: 
 

- Parcel·la mínima per edificar: l’illa completa. 
- Ocupació 40%. 
- Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: és de 19'50 m, corresponents a planta baixa 

més cinc plantes pis. 
- La separació entre edificis serà de 8 m, ocasionalment, quan les necessitats del programa 

d'organització de l’establiment així ho requereixin, aquesta separació entre edificis podrà ésser 
ocupada per elements de comunicació horitzontal-vert¡cal (passadissos i escales) tancats amb 
façanes transparents. Aquests elements hauran de quedar inscrits en planta en un quadrat de 8x8 
m, i hauran de retrasar-se del pla de façana dels blocs, amb la fi d’interrompre visualment la 
continuïtat de l’edifici, i no podran albergar altres usos que els expressament assenyalats de 
comunicació. 
 
En els encontres dels blocs en cantonada, formant angle de 60 a 120º podran connectar-se els blocs 
per elements de comunicacions tal i com s’ha definit, encara que en la zona de contacte la distància 
mínima entre blocs no sigui de 8 m, però aquesta distància i la condició d’interrupció de la linealitat 
de la façana si haurà de complir-se per la resta d’espais no ocupats pels elements de comunicació. 
Pels altres angles la distància en la zona de contactes seguirà essent de 8 m, i la resta de condicions 
les mateixes. 
 

- La longitud màxima dels blocs serà de 42 m. 
- Índex d’edificabilitat: es conservarà l’índex d’edificabilitat de cada zona. 

 
6.2. Condicions d'ús: 
 

- Les condicions d’edificació esmentades només s’autoritzen pels usos d’hotel i aparthotel. 
- A l’acte d’atorgar la llicència d’ocupació, l’illa afecta a l'ús sol·licitat a la llicència queda 

automàticament qualificada en el PGOU-82, sense més tràmit, de zona hotelera, sense poder-se 
modificar aquest ús sense la prèvia modificació puntual del PGOU-82. 

- En els espais no ocupats per l’edificació es construiran obligatòriament les següents instal·lacions: 
 
- Piscina (mínim lOx2O, aconsellable 12x25) amb platja. 
- Una pista de jocs (mínim tennis). 

 

Zona d’ordenació residencial oberta plurifamiliar (clau 3) 
1.    Definició: 

Compren els sòls urbans d’edificació residencial, generalment d’ús plurifamiliar, caracteritzats per una 
ordenació oberta amb una major proporció d’espais lliures ajardinats entre les edificacions. 

 
S’estableixen tres subzones específiques en funció de l’aprofitament i d’altres condicions. 

 
2. Sistema d'ordenació: 

El sistema d'ordenació serà el d’edificació aïllada. 
 
3. Condicions d’edificació. 

Subzona 3a. 
a) Parcel·la mínima per edificar: 500 m2. 
b) Ocupació màxima per l’edificació principal: es fixa en el 40 % de la superfície de la parcel·la. 

Ocupació màxima per la planta soterrani: es fixa en el 60 % de la superfície de la parcel·la. 
c) Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: és de 16 m, corresponents a planta baixa 

més quatre plantes pis. 
d) Front mínim de parcel·les: és de 15 m. 
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e) La separació de l’edificació principal respecte de tots els llindars i vial serà de 4 m, en front al Passeig 
Marítim serà de 5 m. Els cossos sortints de l’edificació hauran de respectar tanmateix aquestes 
separacions. 
La separació de la planta soterrani serà la mateixa a vial i fons i es podrà construir fins la partió als 
laterals. 

f) La separació entre edificis serà de 8 m. 
g) La longitud màxima dels blocs o edificis serà de 25 m. 
h) L’ocupació màxima per l’edificació auxiliar és del 5% de la superfície de la parcel·la. 
i) L’alçada màxima de les edificacions auxiliars es fixa en 3’30 m, i la seva coberta no és accessible, en 

el supòsit de que s’adossin a veí. 
 

4. Condicions d'ús: 
Els usos permesos són els següents: 

a) vivenda plurifamiliar i unifamiliar. 
b) hoteler. 
c) comercial. 
d) soci-cultural. 
e) esportiu. 
f) recreatiu. 
g) garatges comunitaris en planta soterrani. 

 
Serà obligatòria la construcció d’aparcament interior. 
Els terrenys privats no ocupats per l’edificació estaran sotmesos al règim dels "jardins privats comunitaris" 
previst a l'article 145 d’aquesta normativa. 

 

Zona d’implantació industrial (clau 7) 
1. Definició: 

 
Comprèn el sòl urbà ocupat prioritàriament per usos industrials o activitats molt lligades al procés industrial. 
Es distingeixen dues subzones en funció del sistema d’ordenació i de les condicions d’edificació: 
 

2. Sistema d’ordenació: 
 
Subzona 7a: 
El sistema d’ordenació de l’edificació és el d’alineació de vial. 
 
Subzona 7b: 
El sistema d’ordenació de l’edificació és el de l’edificació aïllada. 

 
3. Condicions d’edificació: 

 
Subzona 7a: 
a) Parcel·la mínima: 200 m2. 
b) Façana mínima: 9 m. 
c) Índex d’intensitat neta d’edificació per parcel·la: 1 m2/m2. 
d) Volum màxim edificable per parcel·la: 4 m3/m2. 
e) Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: 10 m equivalent a Pb + 2P. Aquesta alçada es 

pot superar en el 10 % del solar, fins un límit màxim de 15 m, de forma que no sobrepassi la línia 
definida per un pla inclinat a 45º respecte de l’horitzontal traçada per la línia del pla de façana situat a 
l'alçada de 10 m. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà de 4 m. 

f) Profunditat edificable: queda limitada pel criteri que l'edificació no pot ocupar més del noranta per cent 
de la parcel·la. 

g) Alineacions de l’edificació: segons alineació de vial fixades per plànol a escala 1:2.000. 
h) Reculades: S'admeteixen tots els tipus de reculades. 
 
Subzona 7b. 
a) Parcel·la mínima per edificar: 500 m2. 
b) Ocupació màxima per l’edificació principal: es fixa en el 35% de la superfície de la parcel·la. 
 Ocupació màxima per la planta soterrani:es fixa en el 50% de la superfície de la parcel·la. 
c) Alçada reguladora i nombre màxim de plantes: és de 9 m, corresponents a planta baixa més 1 planta pis 

més 1/2 planta. 
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 La 1/2 planta tindrà una ocupació del 17'5% i es podrà situar a la 2ª planta o a la planta baixa. En aquest 
últim cas la resta de la planta baixa serà obligatòriament porticada (o buit sanitari en adaptació del 
terreny) i la 2ª planta podrà ocupar el 35%. 

d) Front mínim de parcel·les: és de 15 m. 
e) La separació de l’edificació principal a vial serà de 4 m, i als laterals de 2 m i al fons de 4 m. 
 La separació de l’edificació en la planta soterrani serà d’1 m a veïns i 2 m a vial. 
f) La separació entre edificis serà de 4 m. 
g) La longitud màxima dels blocs o edificis serà de 25 m. 
h) L’ocupació màxima de les edificacions auxiliars es fixa en 3’30 m i la seva coberta no és accessible. 
 

4. Condicions d’ús: 
 S’admeten els següents usos: 

- Industrial tipus 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 i 7.6 en les categories 1ª, 2ª i 3ª. 
- També els usos núm. 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15. 
- L’ús de vivenda s’admetrà en nombre màxim de dos per instal·lació i sempre que la superfície del solar 

sigui superior a 500 m2, i l’ús de l’allotjament sigui per a vigilants i porters. 
 

5. Conclusió final 

L’equip redactor ha entès que la millor solució és la primera. Ara bé, si s’estima que és molt difícil que es desenvolupi dins 

dels terminis d’execució del POUM, aconsella optar per la darrera solució per evitar que aquests sòl quedin en una situació 

compromesa que per un costat  impedeixi el normal desenvolupament de les activitats per estar qualificats de sistema i, per 

l’altre, no tinguin un horitzó de canvi clarament establert. 

 

Barcelona, 19 de novembre de 2009.  

 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

Signat: Ricard Pié Ninot” 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que actualment el preu de les expropiacions de finques estan per sobre del 

preu de mercat. Pel que fa a les activitats, l’Ajuntament està obligat a pagar, reallotjar i a fer-se càrrec 

del trasllat de l’activitat econòmica. No hi ha injustícia econòmica actualment i els propietaris afectats 

no es quedaran al carrer. Els terrenys afectats per inundacions, zones verdes, poden patir episodis de 

risc (inundacions). Servituds d’infraestructures, ferrocarrils i carreteres. Criteris econòmics: gran cost 

econòmic per afrontar que es quedi aquesta edificació existent. 

 

Les dues zones proposades es troben afectades per carreteres i via ferrocarril. Això quan es farà? hi ha 

recursos econòmics per fer-ho? Incertesa de si hi ha diners per fer-ho o no. Deixem edificar? No 

perqué està afectat per carreteres i ferrocarril. 

 

PAU Pablo Neruda: (es transcriu literalment l’informe del Sr. Ricard Pié): 

 

“INFORME DELS REDACTORS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALAFELL REFERENT AL POLÍGON 

D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PABLO NERUDA. 
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En resposta a la demanda feta per l’alcaldia en relació a l’ordenació del Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) Pablo Neruda, 

els redactors del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) formulen el següent informe:  

 

1. Descripció 

El passat 8 d’octubre de 2009, l’Ajuntament d’aquest municipi va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM), publicat al DOGC número 5490. En aquest document es proposa redactar un PAU en la illa delimitada 

pels carrers Pablo Neruda, Ronda de Sant Miquel i la carretera  C-31, el PAU Pablo Neruda. 

 

2. Criteris generals 

2.1. Els criteris generals que ha portat a delimitar aquest àmbit de planejament són: reordenar un sector de Segur per obrir el 

sistema d’espais verds de la riera Casa Nova de Segur a la futura gran avinguda del municipi, millorar la presència de la 

parròquia de nostra Senyora de l'Assumpció i augmentar el sòl destinat a equipaments i zones verdes en aquesta part del 

municipi. 

 

3. Criteris específics 

3.1. Els criteris específics de l’ordenació són: 

- Donar continuïtat al carrer de la Olivera 

- Enretirar la façana edificada de la Ronda de Sant Miquel per a donar una millor presència a la parròquia de nostra 

Senyora de l' Assumpció. 

- Fer créixer els espais lliures (800 m2) en el teixit urbà de Segur, atès que avui per avui gairebé queden relegats a les rieres 

de Casa Nova i Casa Vella. 

- Augmentar el sòl destinat a equipaments (400 m2) en aquesta part del municipi 

 

4. Alternatives considerades 

Per donar resposta a aquestes demandes s’han estudiat quatre alternatives: 

 

1- La proposta continguda en el document exposat al públic, en la que s’aconsegueix una zona verda de 800 m2 i un 
equipament de 400 mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 

Aquesta proposta compleix amb tots els criteris enunciats anteriorment, i deixa en mans dels propietaris i l’ajuntament la 
seva execució. Atès el nombre de propietats i activitats implicades, el dubte passa per estimar quines són les possibilitats 
de què s’executi en el termini de vigència del POUM. 

2- Delimitar un àmbit de planejament que mantingui els paràmetres descrits anteriorment, però que deixi la ordenació física 
com un paràmetre indicatiu. Aquesta solució obligaria a canviar la figura de planejament, passant de Polígon d’Actuació 
Urbanística a Pla de Millora Urbana (PMU). 

L’elecció d’aquesta alternativa no assegura que l’ordenació final compleixi amb els criteris anteriors. 

3- Una tercera possibilitat passar per qualificar la illa com a Zona DD -densificació per dotació- d’igual manera que el centre 
de Segur. Aquesta solució no compleix amb cap dels criteris d’obertura dels espais verds i de l’església cap a la carretera i 
tampoc comporta cap avantatge respecte la gestió del conjunt.  

4- Finalment, la darrera alternativa passa per mantenir l’ordenació actual prevista pel Pla General del 1989 (la zona OD3 és 
l’equivalent a la “3b” Zona d’ordenació residencial oberta plurifamiliar) per entendre que els criteris d’ordenació 
plantejats no són rellevants per la ordenació del conjunt.  

 

5. Conclusió final 

L’equip redactor va recollir la primera solució perquè considerava important endegar una sèrie d’accions que fessin possible la 

transformació de la C-31 en un eix urbà. Si s’estima que l’actuació que es proposa no és proporcionada a la capacitat dels 
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propietaris i activitats implicades s’aconsella recollir la quarta solució ja que la segona i la tercera mantenen una certa 

afectació sense que en cap cas s’asseguri la consecució dels objectius que hi ha plantejats. 

 

Barcelona, 19 de novembre de 2009 

 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Signat: Ricard Pié Ninot” 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que devant de les al·legacions que es presentin, s’haurà d’explicar 

exactament el que es preveu i el perquè, tenint en compte aquests dos informes d’aquestes zones. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que, des del dia 17 d’octubre, el procés d’informació ha rebut un cop molt 

fort en el moment de la presentació pública del pla. No es podia preveure tot el que s’ha produït en 

aquestes presentacions. Com a conseqüència d’això fa que se senti afectat. Seria prudent plantejar-se 

un pronunciament del propi CAU, per com està anant tot aquest procés d’informació, atès que no es 

poden ignorar els darrers esdeveniments. Creu que no es pot seguir amb la mateixa sintonia, com si 

no hagués passat res. No pot ser que la desinformació guanyi a la informació. 

 

El Sr. Juan Herrera manifesta que aquests esdeveniments es podrien haver evitat, no se sent culpable 

perquè no ha pogut tenir altres alternatives, no s’ha tingut la informació de les possibles alternatives a 

aquest plantejament. Creu que, pel que fa a les zones tractades avui, s’haurien de mantenir com a 

planejament vigent. Les darreres reunions del CAU s’han fet d’una manera molt ràpida. 

Desconeixement de les diferents alternatives. 

 

El Sr. Salvador Vallès, comparteix l’opinió del Sr. Herrera. 

 

El Sr. Joan Soler manifesta que hi ha una preocupació política i particular dels altres membres el CAU. 

Si no haguessin produït els aldarulls a les presentacions a Calafell i a Segur de Calafell, s’hagués fet el 

CAU d’avui? Creu que no s’hagués fet, aquesta reunió és urgent perquè s’han produït aquests 

esdeveniments. Es poden produir grans inundacions en aquestes zones? El Sr. Ricard Pié manifesta que 

l’Agència Catalana de l’Aigua són molt durs amb els seus informes. 

 

El Sr. Joan López manifesta que el CAU no té capacitat tècnica per redactar un pla, no ha hagut cap 

voluntat de que el CAU redactés el pla. El CAU no ha de tenir por, no està redactant el pla, és un ens 

consultiu, no es pot carregar amb aquesta responsabilitat. 
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El Sr. José Manuel Núñez manifesta que el seu grup polític ADMC es troba indignat pels 

esdeveniments de la presentació del POUM a Segur de Calafell pel que fa a aquests tres punts 

conflictius. El treball és excepcional, s’ha treballat molt per fer aquest POUM. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que s’ha comès una errada per part de l’equip de govern pel que fa a la 

información donada, calendari plantejat molt dolent, s’hauria d’haver parlat amb el CAU el calendari 

plantejat. Primer presentació, després publicació a la Web. Presentació a Segur de Calafell i exposició a 

la platja. És la reunió de la por, s’ha votat inicialment un pla general. L’Ajuntament està dient que si la 

població es manifesta, s’organitzen reunions ràpides per tal de solucionar aquests problemas. Greuge 

comparatiu, si no et manifestes no et solucionen els problemes, aquesta és la impressió, no comparteix 

el motiu de la convocatòria d’aquesta reunió. 

 

El Sr. Ramon Ferré explica el tema del calendari. És possible que el calendari no hagi estat el més idoni, 

no es va donar cap CD del POUM fins 10 dies després de l’aprovació inicial. No s’ha fet bon ús dels 

CD, s’ha desinformat molt. Fins que no hi ha acord de Ple no es pot informar. S’han plantejat dos 

mesos d’informació pública per tal que la gent tingui la suficient informació. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta que no entraria tant al calendari del POUM, sino al compromís de 

l’Alcade. Avui s’ha de trobar alguna solució a aquests problemes, és coherent amb el que ha decidit en 

aquest CAU, també creu que ha tingut manca d’informació. Intentem buscar solucions. Té molt clar 

que el CAU no està manipulat. S’ha de reconduir la situació actual i no criticar el calendari o d’altres 

actuacions. S’ha d’intentar calmar els ànims de la gent particular. Redireccionem la feina del CAU. 

Buscar la solució més digna pels afectats. 

 

El Sr. Joan Soler creu que s’han de reconduir els problemes i que es solucionin de la millor manera 

possible. 

 

El Sr. José Bonilla agraeix a la societat civil del CAU el treball fet fins ara a la redacció del POUM i 

també als tècnics redactors. No és culpa d’aquesta taula els problemes esdevinguts, sino de gent que 

ha tingut tota la informació del POUM per manipular la informació. S’ha de ser valent i afrontar els 

problemes que sorgeixin. El CAU ha de tirar endavant aquest projecte per Calafell. No podem fer cas 

de pressions polítiques. Pel que fa a la proposta de la zona verda i la zona on es troba ubicada la 

Renault li sembla bé i la proposta de la zona del PAU Pablo Neruda deixar-la per un altre pla. 
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El Sr. Salvador Vallès manifesta que com a membre del CAU no té cap por. Pocs ajuntaments posen 

aquests mitjans. Presentació molt transparent en aquest pla. El tema del calendari, el cop podia venir 

abans o després, independentment del calendari. Dues àrees, PAU Pablo Neruda i la zona verda on es 

troba ubicat l’Hostal Lleida però també hi ha altres zones afectades. El model de pensar tant amb la 

gent que ha de venir, creu que no ha estat el correcte, s’hauria d’haver tingut més en compte la gent 

que viu actualment i no tant per la gent que encara se suposa ha de venir. No ens hem de posar 

malament amb els nostres ciutadans. Creu que s’hauria de deixar tal i com està i anem buscant 

solucions, reubicant i buscant acords amb aquesta possible gent afectada. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que aquest municipi té molts problemes amb el pla general del 1989. El 

plantejat és un pla general excepcional, suggerim el conjunt d’opcions a adoptar, els problemes que 

puguin sorgir s’han de solucionar ràpidament. Aquest municipi necessita una gestió dura. Els 

problemes més grossos s’han de solucionar progresivament. 

 

El Sr. Ramon Ferré està molt satisfet de les persones que formen aquest CAU. Cada col·lectiu ha triat 

el seu representant i agraeix la tasca que s’està desenvolupant. Assumeix la responsabilitat que li toca i 

els membres del CAU s’han de treure pressió, informar al ciutadà que és un document inicial i que 

poden presentar les oportunes al·legacions per tal de saber les inquietuts del poble. Ara és el moment 

d’estar tranquils, ens hem de treure pressió i si s’ha de canviar propostes, es canvien. El CAU és un 

òrgan consultiu. Demana disculpes per si ha comés qualsevol equivocació en el període d’informació 

pública. 

 

La Sra. Cristina Fernández, se sent molt afectada, desinformada i culpable. 

 

La Sra. Rosa Mª Torrubiano manifesta que ha assistit a poques reunions del CAU. La informació anava 

molt ràpida pels membres civils del CAU. Existeix una contradicció a no donar informació fora 

d’aquestes reunions, però representen col·lectius i aquests volen saber. La part més democràtica del 

pla comença en aquest moment. Considera necessari un pla general dur i a partir d’ara s’ha de fer el 

nostre municipi sense perdre de vista el municipi del futur i atenent i respectant les oportunes 

al·legacions. El pla general a partir d’aquest moment, s’ha de fer a la mida de totes les aportacions 

que arribin. 

 

El Sr. Jordi Sánchez fa una petita reflexió: està content de que Calafell tingui gent com la que hi ha al 

CAU. Hem de mirar cap el futur. Davant de qualsevol pregunta d’un particular, hem de saber 

respondre amb el tipus de municipi que volem. Lluitar per un pla que sigui sostenible, que dongui 
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cohesió. Els de casa també hem de tenir equipaments no només mirem pels que vinguin de fora. És 

una gran oportunitat que ens dona la llei poder entrar en una revisió de pla general. Crear un model 

que tothom podem defensar. En urbanisme hi ha mecanismes per no trepitjar a ningú. Ara és el 

moment de treballar a partir del dibuix que s’ha presentat i através del que digui la gent. Si hi ha focs 

encesos, es convoca aquest CAU per debatre’ls. Tots hem de tenir els arguments de les quatre coses 

fonamentals del que estem fent, per si ens paren pel carrer. 

 

El Sr. Jordi Sánchez creu que si la viabilitat econòmica no és possible, deixar aquests sectors com a 

planejament vigent. A la zona de la Renault, a l’estar també afectat per la via del tren, quins 

equipaments posarem? És partidari de deixar-ho com està actualment. 

 

El Sr. Salvador Vallès manifesta que sempre es pot canviar alguna d’aquestes zones una vegada 

aprovat definitivament el pla. 

 

El Sr. Juan Herrera manifesta que el ciutadà no pot tenir com a enemics als membres del CAU. 

 

La Sra. Cristina Fernández manifesta que està rebent molta pressió per part del poble. Té el nivell per 

afrontar aquesta responsabilitat? El Sr. Jordi Sánchez posa com a exemple un tribunal popular, no cal 

entendre del detall, s’han de tenir clars els pilars del model de municipi que volem. 

 

La Sra. Olga Elvira recolza a la Sra. Cristina Fernández i diu que no cal ser tècnica per estar en aquesta 

taula, cada persona del CAU aporta el seu criteri personal. 

 

El CAU acorda per unanimitat, que les tres zones tractades en aquesta reunió, PAU Pablo Neruda, 

Zona Verda carretera – c. Baixador – Ferrocarril i la zona d’equipaments a l’entrada de Segur de 

Calafell, quedin com a planejament vigent. 

 

El Sr. Carles Rion creu que en el mètode no ho encertem, estem donant la raó a un col·lectiu que 

s’està manifestant, d’acord a la solució però no amb el mètode, la desinformació continuarà existint, 

es presta a que es continui amb la demagògia, multiplicant la pressió anirem continuament cedint, no 

sé quin hauria de ser el mètode, demanar un sacrifici a l’equip redactor de descàrrega de pressió al 

CAU. 
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El Sr. Ramon Ferré creu que s’ha de comentar el procediment i s’ha d’explicar que s’ha debatut i 

estimar l’informe del Sr. Ricard Pié. Hauran de fer l’al·legació, resoldre-la, aprovació provisional i 

enviar-ho a la Generalitat de Catalunya – Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que en aquesta reunió tothom ha tret el que pensava. No està d’acord 

amb aquesta proposta, és un greuge comparatiu. De les reunions sortiem amb poques forces de fer 

anàlisi. Abans de solucionar les al·legacions s’haurien de passar al CAU perqué les pugui llegir i saber 

qué es tractarà a la següent reunió. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que hem vingut perquè era important, i s’haurà de convocar el CAU 

cada vegada que sigui d’aquesta manera. Els tècnics faran la seva feina de resolució de les al·legacions 

i en funció de la seva importància es debatran aquí. De totes les al·legacions que es presentin es 

podria fer una tria ordenada pel tema en concret i debatre-les al CAU. 

 

El Sr. Ramon Ferré demana discreció al Sr. Joaquim Vidal i pregunta que si farà alguna estratègia si li 

proporciona les al·legacions que es puguin presentar. El Sr. Joaquim Vidal garanteix que no farà cap 

estratègia. El grup municipal de CiU ha portat bé la informació del POUM. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que les al·legacions es seleccionaran pel caràcter jurídic (Sr. Carles Pareja), la 

resta d’al·legacions s’esmicolen i es fa un resum de totes, aquest paquet d’al·legacions s’enviaran 

abans de les reunions a tots els components del CAU. S’han de repartir a tots i que puguin ser 

jutjades. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que s’ha d’anar molt en compte amb les dades de caràcter personal, en el 

moment de passar les al·legacions a tots els membres. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que no s’ha de donar cap al·legació, qualsevol membre del CAU podrà 

anar a consultar-les a l’Ajuntament, això és una taula consultiva, es juguen rols diferents. 

 

El Sr. Ramon Ferré vol màxima transparència, el grup polític municipal de CiU ha votat en contra, no 

vol sorpreses, no vol jugades extranyes. Comenta al Sr. Joaquim Vidal que ha de ser conseqüent en el 

moment de votar. S’ha pogut opinar i CiU ha votat en contra. 
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2.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 23:55 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 20 de novembre de 2009 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 25 DE FEBRER DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sánchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Jordi Miracle (en representació Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics del 

Patrimoni de Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:45 hores del dia 25 

de febrer de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de les actes de les anteriors reunions, de data 17-09-09 i 20-11-09 

 

S’aproven per unanimitat de tots els assistents, les actes anteriors, de les reunions de data 17-09-09 i 

20-11-09, amb les següents modificacions: 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que s’hauria de modificar el redactat del paràgraf 2 pàgina 10 de l’acta de 

la reunió del dia 20-11-2009, quedant de la següent manera: 

 

“El Sr. Carles Rion manifesta que, des del dia 17 d’octubre, el procés d’informació ha rebut un cop 

molt fort en el moment de la presentació pública del pla. No es podia preveure tot el que s’ha produït 

en aquestes presentacions. Com a conseqüència d’això fa que se senti afectat. Seria prudent plantejar-

se un pronunciament del propi CAU, per com està anant tot aquest procés d’informació, atès que no 

es poden ignorar els darrers esdeveniments. Creu que no es pot seguir amb la mateixa sintonia, com si 

no hagués passat res. No pot ser que la desinformació guanyi a la informació.” 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que s’hauria d’afegir al redactat de l’acta de la reunió del dia 17-09-

2009, el següent comentari: 

 

“El Sr. Joan Herrera fa la proposta sobre la contrucció d’un passeig peatonal al carrer Terral de Baix 

(entre la rotonda de l’Av. França i el pont de la C-31 a Mas Mel. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que està d’acord amb l’esmentada proposta i que s’inclourà al 

planejament del POUM.” 

 

2.- Inici del debat de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del POUM 

 

És present a la reunió d’avui del Sr. Ricard Pié (equip redactor del POUM). 
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Sr. Ramon Ferré dona la benvinguda a tots els assistents i informa de les al·legacions rebudes a 

l’aprovació inicial del POUM. S’han classificat, s’han ordenat per paquets, per zones del municipi, per 

diferents categories. S’han presentat, fins a la data, 1416 al·legacions dins de termini més 12 

al·legacions fora de termini. Ha d’haver-hi màxima coherència, consens i neutralitat en el moment de 

resoldre-les per portar el document del POUM a l’aprovació provisional. Avui es parlarà de diverses 

qüestions de les al·legacions, es despatxaran el gruix d’aquestes. El calendari que es planteja, pel que 

fa al CAU, serà d’una reunió setmanal, en qualsevol cas més d’una, per poder finalitzar el procés la 

darrera setmana del mes de maig. Es resoldran les al·legacions per paquets, a diferents sessions 

plenàries de l’Ajuntament. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta si és obligatori per llei, la resposta d’una per una de les al·legacions, 

perquè no s’envia l’acord d’aprovació provisional del POUM a tothom que ha presentat al·legació? 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que s’està treballant per buscar la manera de portar a terme la desposta de 

les al·legacions. Del PMU Hotel Marinada s’han presentat 695 al·legacions, l’equip redactor dirà quines 

són iguals i les que hi ha qualsevol diferència. Durant els propers quinze o vint dies, es disposarà d’un 

resum del contingut de totes les al·legacions. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’estan organitzant les al·legacions per paquets, començarem pel 

front marítim, atès que és on hi han hagut més al·legacions, i anirem pujant per tot el nucli. En el 

moment de contestar a la persona al·legant, creu que se li ha de comunicar la la decissió presa i el 

motiu. Dels dos temes ja discutits a la darrera reunió del CAU, (Edifici Correus i zona Hostal Lleida), es 

contestaran aquestes al·legacions segons el que es va acordar. Durant aquest temps han anat arribant 

informes dels diferents organismes oficials, els quals també es tindran en compte a l’aprovació 

provisional, junt amb les al·legacions. Avui es debatran els PMU Hotel Marinada i PMU Alemanys. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que encara no ha entès quines implicacions té el tema del PMU Hotel 

Marinada, qué els hi passava en aquest sector? Crec que hauriem de saber qué han al·legat per 

oposar-s’hi. Qués és el que el CAU ha de decidir? 

 

El Sr. Joan López manifesta que de cada al·legació s’exposaran les raons el perquè s’ha proposat allò, 

posteriorment el contingut de les al·legacions i finalment el que es proposa. 
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El Sr. Joaquim Vidal manifesta que voldria venir a les reunions del CAU degudament informat, del 

catàleg d’arbrat s’han enviat les al·legacions, i no, per exemple, les del PMU Hotel Marinada. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’enviarà un calendari, de les al·legacions a tractar, a properes 

reunions. Es recull la proposa del Sr. Joaquim Vidal i mirarem quina documentació s’enviarà a la 

convocatòria de cada CAU. Treballarem per zones del territori. 

 

El Sr. Ricard Pié exposa les raons del PMU Hotel Marinada: cap al·legació defensa el PMU i demanen 

que es retiri cada una de les finques particulars, falta una previsió d’aquest tipus al pla territorial, escás 

aprofitament de sostre del pla, inviabilitat econòmica del sector, complexitat tècnica i de gestió, 

dificultat d’executar el PMU dins els propers 12 anys, delimitació d’aquest PMU. Pel que fa a la 

resposta de les mateixes: tractament com un volum disconforme, hi ha 54 parcel·les en aquest PMU, 

edificades en desacord amb el planejament vigent 28 com a volum disconforme. De les restants, 10 

ocupen més del que preveu l’ordenança, 12 d’aquestes incompleixen alguna distància. Hi ha 2 solars 

buits i 3 cases on es pot actuar. Caldria proposar el sostre que està edificat i un 10% més. A qui 

afectem realment?, als dos solar buits. Aquest àmbit deixa als veïns amb les mateixes circumstàncies 

que fins ara. O es manté i s’augmenta l’aprofitament o s’esborrar en funció a les raons al·legades. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que un volum disconforme no suposa que no es pugui fer qualsevol 

transacció de la finca. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que la coclusió és molt clara, la persona que rebi el missatge, que li quedi 

clar. L’informe ha d’atendre les al·legacions i indicar el perquè s’arriba a la conclusió final. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que l’informe que faci l’equip redactor, pel que fa al PMU Hotel Marinada, 

serà retirar-ho o mantenir-ho augmentant l’aprofitament. 

 

El Sr. Joaquim Vidal creu aquest sector en concret, s’ha explicat molt malament, aquest és l’únic 

ámbito del POUM on no s’ha dibuixat res. L’explicació ha estat nula i la gent ha fet la seva valoració. El 

Sr. Ricard Pié creu que han hagut tècnics que han donat una explicació errònia a la proposada. 
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El Sr. Jordi Sánchez manifesta que s’ha proposat d’una manera correcta però no han deixat explicar-

ho. Es troba satisfet de fer aquesta feina i explica els enrenous produïts. Si les persones que composen 

aquest àmbit no estan d’acord amb aquesta proposa, s’ha d’entrar en un consens. Sempre una revisió 

de Pla General, genera al·legacions. L’urbanisme sempre es pot canviar, s’ha fet una bona feina. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que la desposta a les al·legacions sigui diàfana, que es prengui un acord. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta que els ciutadans volen que aquest PMU es retiri, per la qual cosa 

demana la retirada del mateix, per tranquilitat de la població. Si entrem a l’altra opció es generarà 

malestar. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que, retirant aquest PMU, alguns donarem un pas enrera, assumirem un 

error. Aquesta informació d’avui no ha arribat encara a aquestes 695 persones al·legants. La traducció 

política serà, ja hem aconseguit que ámbito es retiri. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta que no s’ha tingut l’oportunitat d’anar porta per porta explicant aquest 

pla. Cada al·legant ha de tenir informació del qué es volia fer a casa seva, mitjançant un llenguatge 

senzill, que la gent ho entengui, que no es perjudicava a ningú. 

 

El Sr. Lluis Artal manifesta la seva crítica al plantejament del CAU pel que fa al seu calendari. El CAU 

no és representatiu a tot el poble, manquen associacions com els joves, les dones, etc… Hauria de 

quedar clar que aquest PMU es retira contra natura. 

 

El Sr. Ramon Ferré creu que ha de quedar clar que les decissions no es prenen amb coaccions. 

 

El Sr. José Bonilla creu que es perd una oportunitat, no tenia ben assumit que aquest PMU s’executaria 

dins aquest pla. S’ha perdut la possibilitat d’aconseguir equipaments dins aquest sector en aquest 

POUM. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que seria molt important, saber quins són els equipaments necessaris 

dins d’aquest barri. 

 

El Sr. Jordi Miracle fa una reflexió: s’ha d’informar molt clarament als al·legants, però creu que no és 

correcte que a l’acord es vulgui explicar allò que es perd en retirar-ho. 
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El CAU acorda atendre la retirada del PMU Hotel Marinada. 

 

Pel que fa al tractament del PMU Alemanys, es prorroga fins la reunió de la propera setmana.   

 

3.- Catàleg d’arbrat d’interès local. 

 

Pel que al Catàleg d’Arbrat d’Interès Local, s’explica que han hagut dues al·legacions: una d’un càctus 

al c. Torredembarra núm. 2 i una altra un eucaliptus blanc ubicat al c. Doctor Dachs núm. 27 

cantonada c. Igualada. Els informes de Matèria Verda accepten les al·legacions poposant que pel que 

fa a l’eucaliptus blanc, es descatalogui, recomanant la seva permanència física. Pel que fa al càctus 

s’accepta l’al·legació proposant el seu trasplantament a un espai d’ús públic i la seva posterior 

catalogació. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que perquè l’empresa Matèria Verda, va catalogar l’eucalyptus del c. 

Doctor Dachs, i ara es descataloga sense que hi hagi noves raons, això podria passar amb d’altres 

elements. El Sr. Joan López manifesta que s’afectava tota una finca per l’arbre, i es va preguntar si 

tenia tan valor com per afectar una finca sencera. 

 

El CAU accepta els informes de l’empresa Matèria Verda i acorda descatalogar l’eucaliptus blanc 

ubicat al c. Doctor Dachs núm. 27 cantonada c. Igualada, recomanant la seva permanència física. Pel 

que fa al càctus ubicat al c. Torredembarra núm. 2, s’acorda estudiar el seu trasplantament a un espai 

d’ús públic i la seva posterior catalogació. 

 

4.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:45 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 25 de febrer de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 4 DE MARÇ DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sánchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Vergel Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:45 hores del dia 4 

de març de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 25 de febrer de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 25 de febrer de 2010. 

 

A la reunió d’avui, són presents també el Sr. Ricard Pié i la Sra. Purificación Diaz (Equip redactor del 

POUM). 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta que hi ha una al·legació corresponent al PMU Hotel Marinada, la qual 

recollia moltes firmes, quantes respostes es donaran a aquesta al·legació? El Sr. Ramon Ferré respon 

que serà una única resposta. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que l’informe enviat a tots els representants del CAU, pel que fa al PMU 

Hotel Marinada, està modificat i per la qual cosa es tornarà a enviar degudament actualitzat. 

 

El Sr. Ricard Pié creu que el CAU hauria de recomanar al Ple de l’Ajuntament, que de les dues opcions 

proposades al seu informe, la més factible seria la de la retirada d’aquest PMU.  

 

El CAU consensua la modificació de l’informe addenda del PMU Hotel Marinada, optant per la 

següent alternativa, que s’extrau del mateix informe: 

 

“Suprimir el PMU i classificar la major part del sòl com a urbà consolidat. En aquest escenari i amb la 

voluntat d’aconseguir equipaments en aquesta part del municipi, es proposarien dues intervencions: - 

Delimitar una unitat d’actuació formada per les dues úniques parcel·les que resten sense edificar –un 

al carrer Llobregat molt a prop de l’estació de tren i l’altra al carrer d’Antonio Almazor-. Aquesta 

unitat concentraria l’aprofitament privat en la parcel·la del carrer d’Antonio Almazor i deixaria com a 

equipament la finca més propera a l’estació del ferrocarril. – Qualificar com a equipament privat la 

parcel·la que queda en el carrer de Lluís Companys 49-50, just en la cantonada nord-oest del PMU 

Hotel Marinada. Aquesta qualificació es deu al reconeixement d’una activitat privada –residència de 

gent gran- que tal i com exposa en les seves al·legacions (1029 grup 11 i 451 grup 4.01) no pot 

construir una escala d’emergència que permeti adequar la residència a la normativa vigent. El propi 

al·legant sol·licita un canvi de qualificació de la seva finca”.  
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2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. PMU Alemanys 

El Sr. Ricard Pié manifesta que el Pla General de 1989, qualificava aquest sector de PB+4. Amb la 

proposta inicial d’aquest POUM, es proposava que l’edificabilitat de diversos solars buits a la zona, 

passés a aquesta illa, massificàvem aquesta illa, i aquests solars quedarien com a equipaments. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que han al·legat una gran part de propietaris d’aquesta illa. A les 

al·legacions es proposa deixar com a condomini la peça de les cases i la resta d’illa qualificar-la com a 

OD3 (pb+2). 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que sembla bé la proposa dels al·legants, però s’ha de buscar una altra 

solució a la resta de finques. Una finca ubicada al carrer Miño, 50% que pugui ser edificable i l’altre 

50% que quedi per equipaments, superfície aproximada d’aquesta finca 2000 m2. Una altra finca 

ubicada al carrer d’Antonio Almazor, també 50% que pugui ser edificable i l’altre 50% que quedi per 

equipaments. La finca situada al carrer Lluís Companys, qualificada d’equipaments públics, es deixa 

amb la mateixa qualificació, la seva obtenció serà per expropiació. 

 

El Sr. Carles Rion creu que el propietari del xalet ubicat al carrer Lluís Companys, surt perdent vers el 

que era el PMU Alemanys. Quan l’Ajuntament vulgui fer l’equipament l’expropiarà i el compensarà. La 

Sra. Purificación Diaz comenta que passats cinc anys, des de la seva qualificació, el propietari d’aquest 

xalet pot exigir l’expropiació valorant el seu entorn. El Sr. Jordi Sánchez manifesta que és una 

oportunitat per qualsevol equip de govern, perquè aquesta finca ja estarà qualificada com a 

equipaments. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que el CAU ha de valorar com està actualment qualificada l’Illa dels 

Alemanys. Fins ara es podia fer pb+4, propietari per propietari independentment. A la proposta inicial 

es proposava densificar aquesta illa, però havien d’anar en conjunt i a canvi guanyar els solars de 

referència, per equipaments. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’elimina l’aprofitament actual de la totalitat de l’illa, és el que volen 

els seus propietaris. 
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El Sr. Joaquim Vidal pregunta perquè es va plantejar inicialment la massificació d’aquesta illa. El Sr. 

Ramon Ferré contesta, per tal de guanyar la resta de solars com a equipaments. 

 

El CAU acorda eliminar el PMU Alemanys, acceptant la proposta dels propietaris de l’illa compresa 

entre els carrers Josep Mª Juncadella – Vístula – Passeig Marítim de Sant Joan de Déu – Guadalquivir i 

aceptar la proposta del Sr. Ricard Pié pel que fa als quatre solars qualificats d’equipaments. 

 

. PMU c. Tajo (Mescha) 

El Sr. Ricard Pié explica que dins aquest sector hi ha una instal·lació esportiva, inicialment es proposava 

ubicar l’equipament més a prop del passeig i buscar el sostre edificable a la peça tocant el carrer Lluís 

Companys. A la vista de les al·legacions presentades per part del Sr. Garcia Burló, propietari de més 

del 50% de l’àmbit i el Tennis Mescha, i atenent al procés d’expropiació que està en marxa i que 

obliga a l’Ajuntament a expropiar la part dels terrenys del Sr. Garcia Burló que són qualificats 

d’equipaments actualmente, amb un cost mínim d’1,4 milions d’euros més interessos de demora que 

pot representar un increment fins a 1,6 milions d’euros i un cost màxim que està reclamant l’interessat 

de 5 milions d’euros. 

 

L’equip redactor i l’Ajuntament ha iniciat converses amb el Sr. Garcia Burló per tal de poder resoldre 

tot plegat a partir de la contesta de la seva al·legació, o de la signatura d’un conveni si es dona el cas. 

El Sr. Garcia Burló fa una proposta a la seva al·legació que en esquema representa situar l’equipament 

a la part més propera al carrer Lluís Companys, deixant fora del PMU una part de la seva propietat on 

vol edificar d’acord amb el pla vigente, a canvi cedéix la resta dels seus terrenys, cobrant únicamente 

els 1,4 milions d’euros. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si es perd la possibilitat d’ubicar-hi un institut. El Sr. Ramon Ferré contesta 

que no perquè la idea és poder ubicar-hi una escola, al ser un terreny pla, no suposaria cap problema. 

 

El Sr. Joan López manifesta que, tenint en compte la proposta de la propietat, resultaria un 

equipament de 6000 m2 ubicat a la part del carrer Lluís Companys, apertura de la continuació del 

carrer Cossetània i guanyar una peça edificable tocant l’edificació actual, en tot cas l’Ajuntament 

haurà d’estalviar-se el pagament del valor de l’expropiació. Mentre no s’hagi de fer l’escola el tennis 

tindrà vida i una vegada ocupat el terreny de l’escola, el tennis podria reubicar les seves instal·lacions 

al terreny que queda edificable fins que ells mateixos decideixin edificar-ho. 
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La Sra. Olga Elvira pregunta si s’ha parlat també amb el Club de Tennis igualment que amb el Sr. 

Garcia Burló. El Sr. Ramon Ferré manifesta que el Sr. Garcia Burló ha fer una al·legació i l’Ajuntament 

està valorant la seva proposta, però sense que s’hagi de pagar cap indemnització. El Sr. Carles Pareja 

ha parlat amb l’advocat del Sr. Garcia Burló per poder tancar els contenciosos i arribar-hi a una 

proposta per tal que l’Ajuntament no pagui cap indemnització. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que primer s’ha de tancar la negociació amb el Sr. Garcia Burló i després 

parlar amb el Club de Tennis. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que si es aconseguir una escola en aquesta zona, la ubicació de 

l’equipament ja està marcant la possible solució. 

 

El Sr. Joaquim Vidal creu injust que els propietaris que vulguin continuar amb l’activitat de les pistes de 

tennis se’ls hi compensi amb una petita peça edificable, creu que surten perjudicats. El Sr. Jordi 

Sánchez manifesta que, o paguem indemnització al Sr. Garcia Burló o li donem edificabilitat a la zona 

on estan ubicats les pistes. Més factible ubicar l’equipament tocant al carrer Lluís Companys i les pistes 

de tennis podran tenir un espai com a compensació i mentre no es faci l’escola podran continuar amb 

la seva activitat. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que podria ser compatible la utilització de les pistes de tennis 

paral·lelament amb el funcionament de la futura escola. El Club de Tennis podria negociar amb 

l’escola per tal de poder-ho explotar. 

 

El Sr. Carles Rion explica, com a exemple, que ja s’està negociant amb el Club de Tennis Sant Miquel 

per tal que els alumnes del nou institut de Segur de Calafell facin les activitats esportives a les seves 

instal·lacions. 

 

La Sra. Olga Elvira creu que s’hauria de parlar també amb la resta de propietats del sector. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que a la reunió d’avui no es resol res, s’està exposant al CAU i es 

continuarà tractant en properes reunions. 
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. PAU Vicenç Foix 

El Sr. Ricard Pié manifesta que la proposta inicial era un 50% del sector seria com a sòl per a cessions i 

l’altra 50% com a sòl edificable, però es va poder comprovar que la totalitat d’aquest sector era 

l’aprofitament sobrant d’una finca veïna; es va construir a la part del Passeig Marítim i la resta de jardí 

privat, es va ubicar al darrera. L’àmbit total del sector té una superfície de 4539 m2. S’hauria de 

mantenir com a dotació privada i deixar clar que no es podrà edificar en aquest sector. L’efecte 

secundari: si l’Ajuntament, en un futur, necessita aquests terrenys, pagaria pel que té qualificat. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que només hi ha una al·legació d’aquest PAU i que, si s’accepta aquesta 

proposta, quedaria acceptada. 

 

El CAU consensua aquesta proposta, acordant mantenir com a dotació privada la totalitat del PAU 

Vicenç Foix, deixant clar que no es podrà construir en el mateix. 

 

. PMU Louie Vega 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Normativa Mas Mel 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Normativa (Segur Platja – Mas Mel – L’Estany – Bellamar) 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Canvi de zonificació (Segur Platja – Mas Mel – L’Estany – Bellamar) 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que es portarà a terme una sessió plenària de l’Ajuntament, per tal de 

despatxar els temes que estan ja tancats en anteriors reunions. 

 

El Sr. Jordi Sánchez proposa una reunió del CAU pel proper dissabte dia 27 de març, a partir de les 

10:00 hores, i posterior dinar. 
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3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:40 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 4 de març de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 11 DE MARÇ DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sánchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Angel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo (representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:40 hores del dia 11 

de març de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 4 de març de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 4 de març de 2010. 

 

A la reunió d’avui, és present també la Sra. Purificación Diaz (equip redactor del POUM). 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que els punts de l’ordre del dia d’aquesta reunió, que tractin sobre la 

normativa del POUM, seran debatuts en una propera reunió del CAU, on només es tractarà la mateixa. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que s’haurà de tenir en compte, en el moment de tractar la normativa 

general del POUM, la normativa de l’edifici on està ubicat correus a Segur de Calafell. 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. PMU Louie Vega 

La Sra. Purificación Diaz comença explicant els antecedents d’aquest ámbit. Un sector format per dues 

propietats diferents vinculades conjuntament i amb poca edificabilitat, una peça situada entre Av. 

Mossèn Jaume Soler – c. Carles Barral – Av. Cossetània i l’altra ubicada a la finca de la Discoteca Louie 

Vega limitant amb la C-31 i la Ciutadella Ibèrica. S’ha fet un sector discontinu, lliberem una parcel·la 

de 8000 m2 a la zona de l’Estany, una zona hotelera i també una peça com a residencial. El problema 

sorgit amb les al·legacions presentades és el següent: els propietaris d’ambdós sectors volen que els 

seus àmbits siguin independents, que no hagi d’anar un lligat amb l’altre, i en concret, el propietari del 

sector de dalt vol que s’executi dins el primer sexenni del pla. El propietari del sector de baix, vol ser 

independent de l’altre, atès que ja té una llicència d’obres concedida per part de l’Ajuntament. 

 

El propietari del sector de baix, també té propietat a la zona de la platja de Segur de Calafell, 

concretament al c. Loira, on s’ubicava abans una peça del PMU Alemanys. El Sr. Joan López pregunta 

si es vol ajustar la forma de l’equipament que es podria ubicar al c. Loira, a la propietat d’aquest 

senyor. 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

3

 

La Sra. Olga Elvira pregunta si el propietari de la resta de la finca del c. Loira, ha presentat al·legació al 

POUM. El Sr. Joan López diu que no hi ha constància. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta quina seria l’edificabilitat al sector on actualment queda ubicada la 

Discoteca Louie Vega. La Sra. Purificación Diaz contesta que quedaria una peça hotelera, un 

equipament i una zona residencial de Planta Baixa + 4. 

 

El Sr. Salvador Vallès manifesta que a la zona hotelera es preveu una alçada de Planta Baixa + 6, no es 

podria fer l’edifici més ample i anar a Plata Baixa + 4? El Sr. Joan López manifesta que l’hotel que es 

pugui ubicar en aquesta zona, no acabarà sent Planta Baixa + 6, s’han d’ajustar els paràmetres perquè 

sigui més baix si s’acorda separar les dues propietats. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que pel que fa a aquest futur hotel, s’hauria d’intentar buscar un edifici 

integrat a l’entorn, tenint en compte la proximitat de la Ciutadella Ibérica. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si s’han previst els accessos en aquest sector, tenint en compte les peces 

tan importants que es volen ubicar, equipament, zona hotelera, zona residencial. La Sra. Purificación 

Diaz explica de manera indicativa els accesos previstos en aquest àmbit. El Sr. Ramon Ferré manifesta 

que aquests accessos, es concretaran i es fixaran en el moment d’executar el PMU del mateix sector. 

 

El Sr. José Bonilla creu que s’han d’estudiar més el detall d’aquests accessos, que no quedin 

insuficientss, s’han de preveure. 

 

El CAU acorda dividir els dos sectors. Pel que fa al propietari de dalt, l’aprofitament que li atorguem és 

el que ja li havia atorgat el pla, ajustar el límit de la finca de l’equipament a la carretera i deixant la 

part de finca situada entre la Ciutadella Ibérica i la carrerada, d’equipaments públics. 

 

El Sr. Joan López pregunta si s’ha de conservar tot l’equipament de l’aprovació inicial pel que fa a la 

finca del c. Loira, o adaptar-lo a la propietat de l’al·legant, la superfície total és la mateixa. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que a la finca al c. Loira, propietat també del sector de baix, es 

preveu un equipament en planta baixa d’uns 1800 m2 i la resta d’edificació 4 plantes d’habitatges 

socials municipals (10% d’aprofitament). L’equipament previst a la zona de l’Estany, de la mateixa 

propietat, superfície aproximada de 3000 m2 i la resta de peça que pugui fer Planta Baixa + 5 amb 
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planta baixa comercial tocant Av. Mossèn Jaume Soler i Planta Baixa + 4, zócol de planta baixa la peça 

que toca a Av. Cossetània i apertura de carrer interior privat. 

 

La Sra. Olga Elvira pregunta si tota la finca del c. Loira, grafiada com a equipament, és el mateix 

propietari. La Sra. Purificación Diaz manifesta que es comprovarà i s’acabarà ajustant. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que a la zona de l’Av. Cossetània que toca a aquest equipament de 

referència, el POUM preveu una qualificació de X1000. A la vista de l’equipament veí i tenint en 

compte que no hi ha activitat comercial a la zona, es podria canviar la clau de X1000 a clau OD5 amb 

baixos comercials. El Sr. Jordi Sánchez manifesta que tornaria haver la mateixa problemàtica que amb 

el PMU Alemanys. El Sr. Ramon Ferré manifesta que es pot plantejar la proposta del Sr. Joaquim Vidal 

en el moment que es tracti la normativa, però creu que deixant-lo tal qual, clau X1000, hi haurà un 

cert esponjament a la zona. 

 

El CAU acorda pel que fa al sector de baix, poder arribar a un acord amb la propietat, per tal d’ajustar 

la peça de l’Estany i c. Loira amb un polígon discontinu. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que queda pendent la negociació amb el Sr. Garcia Burló (equipament 

Mescha), la negociació amb el Sr. Forcén (peça de l’Estany i c. Loira). El sector del Louie Vega i la resta 

ja tractats, queden per tancats. 

 

. Normativa Mas Mel 

Aquest punt serà tractat en una propera reunió del CAU. 

 

. Normativa (Segur Platja – Mas Mel – L’Estany – Bellamar) 

Aquest punt serà tractat en una propera reunió del CAU. 

 

. Canvi de zonificació (Segur Platja – Mas Mel – L’Estany – Bellamar) 

Aquest punt serà tractat en una propera reunió del CAU. 

 

. PAU Dr. Dachs 

La Sra. Purificación Diaz explica que s’ha qualificat una peça com a zona verda, al c. Sant Pere 

cantonada c. Doctor Dachs, donant continuitat amb la plaça de les dependències. L’al·legació  

presentada, per la propietat del restaurant ubicat a la zona, és que es quedi com està actualment. La 

proposta que es presenta és no renunciar a aquest sector, obrir la peça com a viari, perqué això 
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permet evitar la cessió del 10% d’aprofitament. La meitat de la finca quedaria com a viari i la resta 

que es pugui fer Planta Baixa + 4. 

 

El Sr. Salvador Vallès i el Sr. Carles Rion crecen que, a la propietat de la finca, se li podria deixar fer 

Planta Baixa + 5, amb la cinquena planta reculada, com l’edifici veí, per apropar-nos més a la seva 

al·legació presentada. La Sra. Purificación Diaz creu que no perquè a l’edifici del costat se li dona una 

edificabilitat de Planta Baixa + 4. 

 

El Sr. Joaquim Vidal creu que es podria ampliar l’àmbit d’aquest sector, atès que la finca de darrera és 

del mateix propietari. El Sr. Ramon Ferré creu que si, es podria ampliar l’àmbit. 

 

El CAU proposa acceptar parcialment l’al·legació presentada. Qualificar la meitat de la finca, com a 

viari, perqué el propietari no hagi de cedir 10%, i l’edificabilitat de Planta Baixa + 4 a la resta de finca, 

100% edificable ampliant l’àmbit del sector amb la finca del costat del c. Doctor Dachs que és del 

mateix propietari. 

 

El Sr. Ramon Ferré, vol fer un aclariment d’un punt no previst a l’ordre del dia, PMU Barri dels 

Pescadors, al qual s’han presentat 2 al·legacions. 

 

El Sr. Joan López manifesta que a l’al·legació presentada per la propietat de la finca ubicada al carrer 

Rafel Casanovas cantonada c. Sant Pere, sol·licita poder fer Planta Baixa + 4, edificar la part de la finca 

alineada amb les Dependències Municipals del c. Sant Pere i estar en un sector independent, sense 

equipament, i a canvi, continuació del vial de dalt del c. Sant Pere. Se li podria plantejar al propietari, 

en lloc de Planta Baixa + 4, proposar-li Planta Baixa + 3, edificar totalitat de la finca, treient 

l’equipament i continuació del vial del c. Sant Pere. 

 

El CAU proposa que s’estudii aquest cas i que es tracti en properes reunions. 

 

. PAU Sant Antoni 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. PPU Hostal del Prat 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 
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. PMU Pintor Mir 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. PMU Hotel Canadà. Clau AH 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Alorda Park 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:30 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 11 de març de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 18 DE MARÇ DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sánchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Angel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sra. Rosa Mª Torrubiano (suplent del representant Associacions Sector Econòmic) – Secretària Fòrum 

Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:40 hores del dia 18 

de març de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 11 de març de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 11 de març de 2010. 

 

A la reunió d’avui, són presents també la Sra. Purificación Diaz i la Sra. Anna Majoral (equip redactor 

del POUM). 

 

El Sr. Ramon Ferré agraeix especialment l’assistència a la reunió d’avui, al Sr. Lluís Artal, ateses 

circumstàncies personals per problemes de salut. 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. PAU Sant Antoni 

La Sra. Purificación Diaz explica que s’introdueix un petit canvi, degut a una al·legació presentada, vers 

la modificació puntual del Pla General d’aquest sector, ja aprovada amb anterioritat, pel que fa a 

l’increment de l’índex d’edificabilitat. Exposa també que la casa ubicada al final del Passatge Sant 

Antoni cantonada Passeig Marítim queda inclosa al al Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic 

i Arqueològic. Explica que hi ha una al·legació d’un local al costat de l’equipament, sol·licitant la 

reducció de la superfície de l’equipament, atès que abans era viari i poder accedir-hi des del seu local 

mitjançant apertura de porta lateral. 

 

El CAU acorda no permetre obrir accés a les plantes baixes comercials a l’equipament del Passatge 

Sant Antoni i aprovar el contingut de la primera al·legació, corregint l’índex d’edificabilitat i respectant 

el projecte de reparcel·lació i la modificació puntual de Pla General, que ja tenien aprovat. 

 

El Sr. Carles Rion demana l’explicació de com quedarà distribuida l’edificació en aquest sector. La Sra. 

Purificación Diaz i el Sr. Joan López expliquen el planejament vigent en aquest àmbit. Un tema 

important també d’aquest àmbit és el dels accessos als aparcaments dels edificis. El Sr. Joan López 

manifesta que s’unificaran les rampes i accessos dels aparcaments dels futurs edificis. 
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El Sr. Jordi Sánchez creu que no hauria d’haver cap promoció d’habitatges que faci aparcament amb 

accés des de la zona de vianants i això es podria resoldre habilitant el parquing de la zona del 

Blanquet. A la normativa del POUM s’hauria d’indicar que no hi hagin sòtans per aparcament. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si hi ha possibilitat d’unificar l’accés als aparcaments dels futurs edificis en 

aquest sector. El Sr. Joan López manifesta que el planejament vigent en aquest àmbit, ja ho preveu, 

han d’unificar els accessos. 

 

El Sr. Carles Rion creu que hauria d’haver una entrada i una sortida, que no ens trobem accessos als 

pàrquings dels edificis a l’espai de vianants. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’hauria de recollir a la fitxa d’aquest sector, l’accés únic als pàrquings, 

tal i com preveu la Modificació Puntual del Pla General. 

 

. PPU Hostal del Prat 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. PMU Pintor Mir 

La Sra. Purificación Diaz explica que quan s’aprova incialment el Pla General del 1989, una part del 

sector es qualifica viari, fent una placeta, i una altra d’edificable, l’Ajuntament, en el tràmit 

d’aprovació provisional li qualifica tot edificable i a l’aprovació definitiva, el Departament d’Urbanisme 

de la Generalitat de Catalunya ho qualifica de sistema d’equipaments i aparcament. A la planta baixa 

han construit locals d’equipaments, aparcament a la part posterior i deixen pendent la primera planta. 

El POUM inicialment proposa edificable Planta Baixa + 3 la meitat de la propietat i l’altra equipament. 

L’al·legació presentada manifesta que l’Ajuntament sempre ha donat la raó a aquest sector i han 

confiat amb el mateix, al tenir construït més sostre que el que ara es proposa, que es qualifiqui tot 

com a Zona ED – Eixample Dens. 

 

La Sra. Olga Elvira demana l’explicació de com quedaria aquest sector si es dóna la raó a l’al·legació 

presentada. La Sra. Purificación Diaz manifesta que quedaria com a Zona ED – Eixample Dens. 

 

El Sr. Carles Rion creu que els propietaris d’aquest àmbit tenen clar que han de cedir un aprofitament. 

Es podria plantejar aquesta opció: proposar als propietaris, per exemple, obrir plaça al c. Vilamar amb 

c. Pintor Mir i acumular l’edificabilitat a la part de darrera. Una altra proposta podria ser, cedir com a 
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equipament o dotació un tram de la planta baixa. Si no es dona cap sortida negociada aquests 

propietaris podrien anar al contenciós administratiu. 

 

El Sr. Joan López manifesta que si es valora que no s’enderrocarà l’edificació existent, que part 

d’aquesta planta baixa, es  cedeixi. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que al xamfrà del c. Vilamar amb c. Pintor Mir, no es podrien ubicar 

habitatges perquè amb el codi tècnic no podrien ventilar. Si es materialitza la plaça, es podria edificar 

al c. Vilamar i cedir al c. Pintor Mir totes les plantes. 

 

El Sr. Jordi Sánchez pregunta qué pot preveure el POUM, qué es pot plantejar, una vegada sabent 

això, fer alguna proposta. Hi ha un historial, està construit, els diferents Ajuntaments li han donat la 

raó al sector fins ara, hem d’enfocar el problema sabent qué volem fer. Negociar algun punt per poder 

posar segons quin tipus d’equipament. 

 

El Sr. Ramon Ferré creu que es podria plantejar una altra opció, tenir en compte el projecte original i 

plantejar dos blocs d’habitatges i un altre d’equipaments. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que es podria respectar l’edificabilitat i informar que hi ha una part de 

cessió per equipaments. 

 

La Sra. Rosa Mª Torrubiano creu que seria una bona opció parlar amb els propietaris d’aquest àmbit, 

proposant diverses alternatives i arribar a un acord amb els mateixos. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’ha de tenir clar que hem de guanyar alguna contraprestació a canvi 

de les propostes que es plantegin. 

 

El CAU proposa negociar amb els propietaris d’aquest àmbit, plantejant diverses opcions podent 

guanyar alguna contraprestación a canvi. 

 

. PMU Hotel Canadà. Clau AH 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que a l’aprovació inicial del POUM, es proposava mantenir la zona 

hotelera i cessió d’una peça per equipaments. L’al·legació presentada planteja que al Pla General de 

1989 hi ha l’hotel construït i un recurs d’alçada del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

que diu que la zona és Clau 2 – Residencial. També es proposa a l’al·legació, la possibilitat d’ubicar 
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una fundació privada per exposar els quadres del propi al·legant. Tota la planta baixa qualificar-la de 

dotació privada i edificar a la façana de l’Av. Mossèn Jaume Soler. L’al·legant sol·licita que tota la peça 

sigui clau ED i que pugui fer la seva dotació privada de fundación i que desaparegui aquest PMU del 

POUM. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que s’hauria d’obligar a la propietat, que faci les places d’aparcament 

de l’hotel a la planta sòtan. 

 

El Sr. Àngel Vergel proposa que la propietat faci l’hotel i les places d’aparcament al sòtan. Si l’al·legant 

porta a terme la seva fundación, que estigui dins la normativa general de dotació privada, amb els 

horaris de visita, etc… La Sra. Purificación Diaz manifesta que el POUM no pot regular aquestes 

fundacions. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que, segons l’exposat fins ara, no queda cap tant per cent d’espai per 

l’Ajuntament, l’espai que es preveu en planta baixa, seria com a dotació privada per posar la fundació 

de la propietat. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si a la normativa del POUM es podria lligar l’ús d’aquesta fundació, encara 

que sigui privada, que hi hagi un compromís, que quedi oberta al públic. 

 

El Sr. Joan López manifesta que si tot el CAU està d’acord que quedi aquesta peça com a dotació 

privada, que l’ús sigui definit com a cultural, que quedi regulat a la fitxa de la dotació privada cultural. 

 

El Sr. Jordi Sànchez, pel que fa a la vivenda de l’al·legant, situada al c. Pintor Mir, una opció per 

mantenir-la, podria ser catalogar-la per poder conservar-la. 

 

El Sr. Joaquim Vidal creu que la vivenda de l’al·legant hauria de quedar també com a clau hotelera per 

tal que el mateix pugui desposar de terreny per si vol ampliar l’hotel. 

 

El CAU acorda qualificar la part que toca a l’Av. Mossèn Jaume Soler com a Zona ED i en planta baixa 

dotació privada cultural. L’habitatge de l’al·legant que sigui qualificat amb una zona que sigui 

compatible amb el seu estat actual de vivenda unifamiliar. 

 

. Alorda Park 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 
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. PAU c. Sant Pere 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. PAU c. Mallorca 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que vers aquest PAU, es buscava guanyar un pas a la part interior 

de l’illa que és zona verda, però té sentit mantenir aquesta zona verda?, té sentit l’accés des del c. 

Mallorca? La proposta podria ser eliminar del POUM aquest PAU i qualificar tota l’illa com a clau EH. 

 

El Sr. Carles Rion creu que seria una bona opció, qualificar la part interior d’aquesta illa, com a 

equipament, per tal de poder tractar l’energia renovable. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta a l’equip redactor que es dibuixi al document de POUM, el pas que va 

des de la plaça Alcalde Romeu cap al Passeig Marítim. 

 

El CAU acorda qualificar la part interior d’illa compresa entre c. Sant Pere – c. Vilamar – c. Mallorca i 

Av. Mossèn Jaume Soler, com a equipament i la resta d’illa EH. Grafiar correctament al document de 

POUM, com a pas a l’interior de l’illa, el de l’Av. Mossèn Jaume Soler. 

 

. PMU Barri de Pescadors 

El Sr. Ramon Ferré explica que aquest PMU ja va ser tractat a la darrera reunió i el CAU finalment 

acorda, vers l’al·legació presentada pel propietari de la finca ubicada al c. Sant Pere cantonada amb c. 

Rafel Casanovas, edificación de Planta Baixa + 3, edificar la totalitat de la finca, treient l’equipament i 

continuación del vial del c. Sant Pere. 

 

El Sr. Ramon Ferré explica que hi ha una altra al·legació vers aquest PMU, la propietària de la vivenda 

del costat de la Casa Barral, atès que està catalogada, al·lega que es quedi tal qual, que s’elimini 

l’equipament i que quedi com a casa catalogada, al darrera no edificaran, signaran una declaració al 

respecte. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica que la propietat renuncia a l’edificabilitat permesa, però que es tregui 

l’equipament i la casa quedi simplement catalogada. 

 

 

 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

7

 

El Sr. José Bonilla està d’acord amb aquesta proposta, però al tenir la Casa Barral al costat, podria ser 

que l’espai d’aquesta quedés insuficiente en un futur, fer la reflexió que per fer, per exemple 

comferències, l’espai ja és molt just de superfície, hem de ser conscients del que fem. 

 

El Sr. Joan López creu que la proposta d’aquest PMU és molt interessant, atès que el Barri de 

Pescadors quedaria sense càrregues exteriors al sector. 

 

El Sr. Joan Soler explica el perquè s’han presentat només dues al·legacions vers aquest PMU. Havien 

persones que informaven erròniament el que es volia fer dins aquest sector. Ell mateix junt amb el Sr. 

Carles Rion, van explicar als veïns qué es faria realment al Barri dels Pescadors. 

 

El CAU acorda que la finca, propietat de l’al·legant, que toca a la Casa Barral, quedi catalogada, 

renunciant la seva propietària a l’aprofitament i eliminar l’equipament que es preveia. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:45 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 18 de març de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 25 DE MARÇ DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sánchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Angel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Via 

Pública i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Aula núm. 4), essent les 19:40 hores del dia 25 

de març de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 
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1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 18 de març de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 18 de març de 2010. 

 

A la reunió d’avui, és present també la Sra. Purificación Diaz (equip redactor del POUM). 

 

El Sr. Carles Rion excusa l’absència a la reunió d’avui a la Sra. Cristina Fernández (representant Entitats 

Educatives) i al Sr. Joan Soler (representant de la Confraria de Pescadors). 

 

El Sr. Joan López proposa fer dos dies per setmana, de reunions del CAU, a partir del mes d’abril, 

podria ser els dilluns i els dijous. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que a la reunió d’avui es podrien acabar tots els temes relacionats amb el 

front marítim. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta, pel que fa als equipaments a la platja de Calafell, creu que es podria 

proposar com a dotació privada per aparcament l’edifici de pàrquings ubicat al carrer Vilamar núm. 

103. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica que si es qualifica com a equipament s’ha d’anar a expropiació i si es 

qualifica com a dotació privada no, l’únic que l’ús ha de ser aquest. 

 

El CAU proposa fer la consulta, des del punt de vista jurídic, al Sr. Pareja, per saber si és factible 

aquesta proposta de qualificar aquest edifici del carrer Vilamar, com a dotació privada per 

aparcament. 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. PPU Hostal del Prat 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que han hagut diverses al·legacions vers aquest PPU. Explica el 

document d’aprovació inicial. Una al·legació planteja edificació de menys alçada, no planta baixa + 4. 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que estem condicionats a l’edificabilitat pel Pla Parcial que ja estava 

aprovat i si es baixa, s’hauria d’edificar tot el front de la Crta. de l’Estació. Un altre al·legant manifesta 

que és propietari de part d’aquest sector, la Sra. Purificación Diaz manifesta, que si és cert, haurà de 
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participar a la distribució del mateix. Els promotors del sector també presenten al·legació, pel que fa a 

la inundabilitat del mateix i la repercusió dels costos d’urbanització, fer la zona verda, i demana més 

flexibilitat en el moment de col·locar els edificis, que en un 30% de l’edificació sigui planta baixa + 6 i 

un 10% de marge amb la zona verda. La Sra. Purificación Diaz creu que es podria acceptar la proposta 

dels promotors. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si es preveu activitat comercial a la planta baixa dels nous edificis en aquest 

sector. La Sra. Purificación Diaz manifesta que si es contempla activitat comercial a la planta baixa dels 

mateixos i que la Crta. del Sanatori continuarà el seu traçat. 

 

El Sr. Àngel Verge manifesta que el més important en aquest sector és d’assegurar molt bé la 

recuperació de la pineda existent. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que el Grup Polític Municipal de CiU ha fet una al·legació, dient que 

l’entrada de la zona dels Cireres serà la que faci servir la gent per anar a la platja, per la qual cosa la 

cruïlla de la Crta. Sanatori pot ser un problema en un futur, pensa que s’hauria de fer desaparèixer el 

vial de connexió en aquest sector i que el trànsit vingui per la part de dalt. La Sra. Purificación Diaz 

creu que el tramat viari correcte és el que està dibuixat ja que, no només preveu aquest vial si no 

també l’alternativa d’accedir-hi des de la rotonda actual, la solució vindria per la senyalització de 

circulació viària. 

 

Una altra al·legació seria la dels veïns de l’Alorda Park, que plantegen que en el moment que es faci el 

nou traçat viari previst als Cirerers, no caldrà conservar el vial que passa per la seva urbanització, que 

podria quedar pel seu ús exclusiu. 

 

El Sr. Jordi Sánchez creu que hauria de ser condició del Pla Parcial, respectar la Via Àpia de manera 

peatonal. Creu que l’equipament que es planteja en aquest sector, hauria d’anar paral·lel a la Crta. De 

l’Estació, per tal que quedi més lliberada la pineda a la part del darrera. La Sra. Purificación Diaz cre 

creu que ha de ser el propi Pla Parcial el que defineixi la forma de l’equipament. 

 

El Sr. Joan López manifesta que l’Agència Catalana de l’Aigua, marca quines obres de laminació de la 

riera aniran a càrrec d’un sector o d’un altre i també el promotor de l’Hostal del Prat, en el seu 

conveni, sol·licita que s’identifiqui molt bé que han d’urbanitzar. El més lògic seria que cada una de les 

bandes de la riera cap al seu sector, en breu se sabrà quines obres d’urbanització haurà de fer el 
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promotor. L’equipament plantejat, seria convenient moure-ho paral·lel a la Crta. de l’Estació, per tal 

que l’aigua de pluja pugui desguasar a la resta de pineda. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si la finca de la caserna de la Guàrdia Civil i l’edifici de la Telèfonica ubicat 

al carrer Pescador, queden qualificats com a equipament. El Sr. Ramon Ferré manifesta que si, queden 

qualificats com a equipaments. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta com queda qualificada la finca de la masia que toca la propietat de la 

caserna de la Guàrdia Civil. La Sra. Purificación Diaz contesta dient que com a planejament vigent, 

segons el pla parcial aprovat, el conjunt està catalogat. 

 

El CAU proposa una alçada edificable màxima de planta baixa + 4 amb un 50% de la part edificada 

que pot ser planta baixa + 6, un 10% de marge en la superfície de cessió d’espai públic que permeti 

més flexibilitat per poder col·locar l’edificació, que el promotor assumeixi la càrrega que li toca, es farà 

una cessió anticipada del parc a l’aprovació provisional del POUM. 

 

. Alorda Park 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que hi ha dues al·legacions, una dient que part de la finca és 

propietat dels promotors, la contestaran els advocats. L’altra al·legació la presenten els propietaris de 

l’Alorda Park manifestant que la Via Àpia tindrà molt d’ús i que es tregui aquest accés que sigui ús 

privat per la urbanització i que la zona qualificada com AD (pista esportiva) quedi clar que és ús 

esportiu. 

 

El CAU acorda que la Via Àpia es respecti com a via peatonal transitada i que la zona qualificada com 

AD sigui d’ús esportiu. 

 

. PAU c. Sant Pere 

La Sra. Purificación Diaz explica la importància de poder obrir el carrer Vilamar a la Plaça Alcalde 

Romeu. La proposa és continuar al carrer fins a la plaça i donar l’edificabilitat a la finca del costat. 

S’han presentat dues al·legacions, una dient que ja tenien projecte tècnic realitzat i l’altra que volien 

fer una edificació, també es volen quedar com estan actualment. La Sra. Purificación Diaz manifesta 

que s’ha tornat a estudiar la importància d’obrir el carrer Vilamar i donar el màxim d’aprofitament al 

costat, un carrer de 6 metres d’amplada i planta baixa + 3 al costat, edificable a la seva totalitat, no 

haurà habitatge protegit ni tampoc cessió d’aprofitament a l’Ajuntament, 12 habitatges en total. 
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El Sr. Carles Rion pregunta, si la propietària no es vol moure, qué passaria? La Sra. Purificación Diaz 

manifesta que l’altre propietari de la finca, és majoritari i podria instar a l’administració per a 

l’expropiació, reconegut per la llei. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si el propietari de l’edifici del costat ha fet al·legacions. El Sr. Joan López 

contesta que no, aquests propietaris podrien obrir finestres al nou carrer Vilamar. 

 

El Sr. Carles Rion creu que aquesta proposta es podria materialitzar o no, hem viscut molts anys tal 

qual. Urbanísticament s’entèn aquesta proposta. 

 

El CAU acorda aquesta proposta, obrir el carrer Vilamar a la Plaça Alcalde Romeu i donar el màxim 

d’aprofitament al costat, un carrer de 6 metres d’amplada i planta baixa + 3, edificable a la seva 

totalitat, no haurà habitatge protegit ni tampoc cessió d’aprofitament a l’Ajuntament, 12 habitatges 

en total. 

 

. PMU Turó dels Sants 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que ha estat una errada, existeix el conveni amb Grup Gaudir. Al 

moment de dibuixar es va incorporar la finca veïna per error, s’ha de corregir, hi ha una edificació que 

es treu, que és la de l’al·legant. 

 

El CAU està d’acord a redibuixar l’àmbit del PMU Turó dels Sants, treient del mateix la finca de 

l’al·legant, que es va incorporar per error. 

 

. PAU Plaça del Mediterrà 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Tennis Segur 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que els al·legants diuen que es canvia de qualificació, això no és cert, ja 

que el POUM conserva la qualificació del PGU. Volen que l’ús 4 sigui esportiu. La Sra. Purificación Diaz 

manifesta que podria ser qualsevol ús, queda com a equipament públic igual que al Pla General de 

1989. Mentre sigui privat continuarà tal qual. 

 

El CAU acorda desestimar aquesta al·legació atès que no canvia la qualificació vers el Pla General de 

1989, continuant com a equipament. 
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. Actuació de Dotació Centre de Segur 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Clau OD3 – Dr. Trueta 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que els propietaris de l’àmbit del PMU Pintor Mir, no volen parlar, o 

s’accepta l’al·legació presentada o van al Contenciós Administratiu. S’ha de pendre una decissió al 

CAU. El Sr. Carles Rion manifesta que s’ha de trobar una solució negociada amb els propietaris 

d’aquest sector, s’haurien de citar a la regidoria i tractar-ho. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que aquests propietaris van anar a parlar amb ell i els hi va dir que la 

intenció era negociar amb ells. 

 

La Sra. Purificación Diaz creu que es podria intentar fer una ordenació amb el sostre actual i que facin 

cessió de vial, no 10% d’aprofitament ni zona verda. 

 

El Sr. Ramon Ferré diu que es parlarà amb l’advocat dels propietaris del PMU Pintor Mir. 

 

El Sr. Jordi Sánchez creu que es podria negociar i fer la cessió en planta baixa com a equipament i que 

puguin edificar la resta que sigui permés. S’ha de buscar la cessió de locals, explicant-li als propietaris 

aquesta proposta. Mirar qué tenen fet i cedir a l’Ajuntament locals o una altra, que es quedin com 

estan i cessió a l’Ajuntament, feu profunditat del que hi ha, no 10% d’aprofitament. 

 

El Sr. Joan López creu que s’ha de fer entendre a la propietat alguna proposta i si no volen s’ha de 

portar a terme la millor opció, però que sigui defensable davant del Departament d’Urbanisme de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que s’ha de tenir una reunió amb el seu advocat i que aquest els hi 

expliqui la proposta, els propietaris assimilaran la proposta del seu representant. 
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El Sr. Joaquim Vidal, personalment, creu que l’opció de fer la placeta al carrer Vilamar amb el carrer 

Pintor Mir, seria factible. 

 

El CAU proposa que es porti a terme una reunió amb els propietaris del PMU Pintor Mir per tal de 

trobar alguna solució. 

 

El Sr. Ramon Ferré exposa al CAU que ja es disposa de l’informe del Departament de Medi Ambient, 

pel que fa a l’aprovació inicial del POUM, s’ha parlat amb ells, el que s’ha aconseguit amb aquest pla 

és molt importat, han estés el que es vol fer i les qüestions que no estaven d’acord ho han entés i han 

acceptat. 

 

El Sr. Joan López exposa al CAU que la Sra. Elisa Barral, propietaria de la finca veïna a la Casa Barral, 

ha presentat escrit renunciant al seu aprofitament, i d’aquesta manera poder catalogar-la com es va 

acordar a la reunió del passat CAU i eliminar l’equipament que es preveia. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:45 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 25 de març de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 8 D’ABRIL DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sánchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Cristina Fernández Melendo ( representant Entitats Educatives) – Directora CEIP Calafell II 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) – President de la 

Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 19:45 hores del dia 8 

d’abril de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 25 de març de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 25 de març de 2010. 

 

A la reunió d’avui, és present també la Sra. Purificación Diaz (equip redactor del POUM). 

 

El Sr. Joan López veu important planificar les properes reunions del CAU. Valorar l’alternativa de fer-les 

els dilluns i dijous. El Sr. Joan Soler creu que només amb els dijous hi ha temps suficient. La Sra. 

Cristina Fernández manifesta que li és impossible assistir-hi a reunions els dilluns. La Sra. Olga Elvira, 

creu que és suficiente amb els dijous, s’ha d’agafar amb calma, no ens hem de precipitar, propasar els 

dijous però convocar-les abans de les 19:30 hores. El Sr. Ramon Ferré manifesta que el pla, per anar 

bé, s’hauria d’enviar al Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, aprovat 

provisionalment, durant el mes de juliol, per la qual cosa es proposa aquest calendari de reunions. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que no hem de tenir pressa, que no passi com al mes de setembre, que no 

quedi pel final el tractament de les urbanitzacions. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que es podrien fer dues sessions del CAU, per acabar de tractar el tema 

de normativa, amb la comissió tècnica del CAU. 

 

El CAU acorda que les properes reunions comencin a les 18:30 hores, els dijous de cada setmana. 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. PAU Plaça del Mediterrà 

La Sra. Purificación Diaz explica que l’objectiu d’aquest PAU és poder aconseguir tota la planta baixa 

com a equipament. S’han presentat dues al·legacions de la única propietària del sector, en les quals 

manifesta que si ha de cedir la planta baixa per equipament, qué passa amb els usos actuals que té 

llogats. Aclarir aquesta cessió d’equipament, en planta baixa o planta pis, i que la planta baixa tingui 

usos privats, que no quedi com a PAU sino com a PMU per tal de no dir on anirà l’equipament. La 

propietat haurà de cedir un tant per cent per equipament i el PMU decidirà on. El Sr. Ramon Ferré 
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manifesta que s’ha de trobar la solució per tal que la propietat faci l’edifici i que sigui el PMU el que 

decideixi si és la planta baixa o planta pis la que es destina a equipaments. 

 

La Sra. Olga Elvira s’ha de facilitar la possibilitat a la propietat per tal que tingui activitat comercial, 

l’equipament podria ubicar-se a planta primera i deixar la planta baixa com a ús comercial. Qui prén 

les mesures del PMU? El Sr. Joan López contesta que l’Ajuntament i és iniciativa de la propietat. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’ha de valorar la prioritat d’aquest emplaçament per tenir un 

equipament i quina superfície és la necessària o exigible? 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que l’aprofitament d’aquesta finca, ve donat pel seu coeficient de 

propietat, en base al seu emplaçament dins el sector, que ha tingut al llarg dels temps. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica que es premia la ubicació d’aquesta finca a canvi de que part d’aquest 

premi, sigui equipaments. A la planta baixa s’hauria de col·locar un mínim per a equipaments, 

accessos, etc… 

 

El Sr. Jordi Sánchez proposa per a equipaments en aquesta zona un solar buit existent a la Crta. C-31, 

o ubicar-ho dins aquest sector però tenint entrada pel c. Pau Neruda i la façana a l’Av. Catalunya que 

quedi com a ús comercial. L’eix de l’Av. Catalunya hauria de tenir un caràcter comercial – peatonal. 

 

La Sra. Cristina Fernández creu que ha estat un error l’opció d’única direcció a l’Av. Catalunya, va en 

contra absolutament del comerç existent. S’hauria de fer de doble direcció. 

 

El Sr. Salvador Vallès creu compatible i necessari un equipament en una zona comercial. 

 

El Sr. José Bonilla pel que fa als metres de l’equipament, quin aprofitament es concedeix a la resta de 

veïns? S’hauria de tenir en compte per calcular quina superfície per equipament s’ha d’establir. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que s’ha de tenir molt en compte la viabilitat econòmica d’aquest sector, 

possible marge de benefici per tal que el mateix es porti a terme. 

 

El Sr. Joan López manifesta que a la fitxa d’aquest sector, es pot prioritzar la ubicació de l’equipament 

però que la façana a l’Av. Catalunya sigui ús comercial. 
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El Sr. Jordi Sánchez creu que s’ha de salvar la façana a l’Av. Catalunya com a ús comercial i que l’accés 

a l’equipament es faci pel c. Pau Neruda. 

 

El Sr. José Bonilla creu que una bona opció seria, uns 300 m2 d’equipament en planta baixa, sense 

tocar l’Av. Catalunya, i uns 500 m2 més en planta pis. 

 

El Sr. Ramon Ferré veu una opció molt interessant la de qualificar tot aquest sector de DD i que el 

mateix pagui, mitjançant les plusvàlues, per fer els equipaments en un altre lloc. 

 

El Sr. Lluís Artal creu que aquest sector no s’hauria de qualificar com a DD, mentre no canvii de 

propietari no s’executarà. 

 

El CAU proposa debatre aquest assumpte a properes reunions. 

 

. Actuació de Dotació Centre de Segur 

La Sra. Purificación Diaz explica que s’han presentat onze al·legacions sobre aquest assumpte. A la 

part de la carretera es queixa un veí del darrera per l’alçada que es permet i que en el moment de fer 

l’edificació, aquesta no giri pel carrer, que doni façana només a la carretera. La Sra. Purificación Diaz 

manifesta que es dibuixarà l’edifici per tal que no giri pel carrer. 

 

El Sr. Jordi Sánchez manifesta que s’ha de buscar l’equilibri de la carretera, nou paisatge plurifamiliar. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que d’altres al·legacions demanen més ocupació de les plantes 

baixes. Creu que es podria deixar tot edificable la planta baixa, respectant el retranqueig a façana. Una 

altra al·legació ve relacionada per l’apertura del c. Doctor Trueta, el propietari no vol cedir l’apertura 

del carrer. Es faria mitjançant expropiación o plantejar un nou polígon. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica les sol·licituds d’altres al·legants, que també els edificis siguin en 

primera planta ús comercial. Si establim les compatiblitats de la resta d’usos. Si tot l’edifici es destina a 

aquell ús, es permet. Una altra al·legació és la del propietari de la finca ubicada a l’Av. Catalunya 

cantonada c. Pau Picasso, no està d’acord que quedi com a equipaments, sol·licita que quedi qualificat 

com a DD. 

 

El CAU considera oportú conservar la seva qualificació. 
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El Sr. Carles Rion pregunta com es pagaria l’equipament previst a l’Av. Catalunya cantonada c. Pau 

Picasso. El Sr. Ramon Ferré contesta que a compte de les plusvàlues que es generin a la resta de 

finques qualificades com a DD de la zona. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que d’altres al·legants demanen fondàries edificables de les plantes 

pis fins a 20 metres. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta quins metres quadrats de superfície tindran els habitatges a 14 metres de 

profunditat edificable. El Sr. Jordi Sánchez manifesta que es disposarà a la normativa del pla un mínim 

de metres quadrats de superfície per habitatge. 

 

La Sra Purificación Diaz explica que també sol·liciten que es canvii la densitat màxima permisa d’un 

habitatge per cada 100 m2 edificables amb ús residencial a 75 m2, també poder ocupar el 100% de 

la planta soterrani per aparcament. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que s’ha de tenir molt en compte l’ocupació de la planta soterrani, pel que 

fa a la ventilació dels aparcaments. El Sr. Jordi Sánchez manifesta que aquest supósit quedarà resolt 

mitjançat el disseny del propi projecte. 

 

El Sr. Carles Rion proposa que es podria incloure a la fitxa, que les places d’aparcament interior siguin 

computades a una distància inferior a 200 metres de l’edifici, per tal que no hagin rampes d’accés a 

les plantes soterrànies a l’Av. Catalunya. 

 

El Sr. Jordi Sánchez creu que s’ha d’estudiar l’Av. Catalunya, per veure les finques les quals no s’han 

obligar fer aparcaments. Alliberem de fer aparcament però obligar el pagament de la reserva. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica d’altres al·legacions del sector: definir el 10%, aclarir la reserva 

d’habitatge protegit pot ser tot de preu concertat, que no sobresurtin escales ni ascensors per sobre 

de la teulada, que es pugui fer habitatge en planta baixa, que en lloc de fer planta baixa + 2 i planta 

baixa + 3 que sigui només una única tipologia de planta baixa + 3. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que si la tipologia del sector passa a ser planta baixa + 3, haurà més diners 

per pagar els equipaments previstos. 
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La Sra. Cristina Fernández i la Sra. Olga Elvira veuen factible la tipologia de planta baixa + 3 a la zona 

DD del centre de Segur de Calafell, encara que no els agrada el model. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica que també sol·liciten que entre la carretera i la via del tren es pugui 

edificar primerament la planta baixa i la resta després, treure la qualificació de DD a la zona ubicada 

entre els cinemes i la rotonda de l’Av. França i permetre petits tallers de motos i cotxes. Segurament 

no es faran habitatges entre dues benzineres. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta perquè no es treu també la qualificació de DD a l’altra banda de la 

rotonda, la part que continua de les benzineres cap a Segur de Calafell. El Joan López contesta perquè 

devant d’aquesta zona es cualifica com a DD, habitatges amb plantes baixes comercials. 

 

El CAU, vers les al·legacions presentades d’aquest sector proposa el següent: pel que fa a la primera 

al·legació de la ubicación del bloc a la carretera, aquest no girarà cap al carrer interior i es comprovarà 

al cadastre i si és carrer, en cas afirmatiu, quedarà tal qual. Les plantes baixes a la clau DD quedaran 

tot edificable. Pel que fa a l’apertura del c. Dr. Trueta, en lloc de pagar, que l’al·legant faci el vial i que 

sigui de 6 metres d’amplada. L’al·legació de l’equipament a l’Av. Catalunya cantonada c. Pau Picasso, 

no s’accepta, queda qualificat com a equipament. No s’accepten les fondàries edificables a 20 metres 

a les plantes pis. Es discutirà a la normativa la densitat màxima d’habitatges a 75 m2. Ocupar la planta 

soterrani igual que la planta baixa respectant el retranqueig de façana. Prohibir la realització de 

plantes soterrani per aparcament a l’eix comercial de l’Av. Catalunya. Es definirà el 10 % tot en 

concertat. No a poder fer habitatge en planta baixa. Qualificar el centre de Segur de Calafell com a 

clau DD amb planta baixa +3. Permetre clau comercial-industrial amb tallers de motos o cotxes, entre 

els cinemes i la rotonda de l’Av. França, però amb una arquitectura i volum molt concrets. 

 

. Clau OD3 – Dr. Trueta 

La Sra. Purificación Diaz explica que s’han presentat al·legacions pel que fa a l’ocupació del 50% de la 

planta soterrani per fer els aparcaments, troben aquest tant per cent insuficient i sol·liciten el 80%. 

 

El CAU proposa no acceptar aquestes al·legacions atès que actualment surten les places d’aparcament 

amb l’ocupació del 50% de la planta soterrània. 

 

. PAU Avinguda Alemanya 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 
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. PAU Parc de la Pau 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. PAU Garraf 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. PAU Tennis Bonavista 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:30 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 8 d’abril de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 15 D’ABRIL DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Vergel Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Medi 

Ambient, Serveis Contractats i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 18:45 hores del dia 15 

d’abril de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 8 d’abril de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 8 d’abril de 2010. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta que s’hauria de modificar una de les seves intervencions transcrita al 

paràgraf 4 pàgina 3: on diu “El Sr. José Bonilla manifesta que l’aprofitament d’aquesta finca, ve donat 

pel seu coeficient de propietat”, ha de dir: “El Sr. José Bonilla manifesta que l’aprofitament d’aquesta 

finca, ve donat pel seu coeficient de propietat, en base al seu emplaçament dins el sector, que ha 

tingut al llarg dels temps”. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta, per complementar el contingut de l’acta de l’anterior reunió del CAU, el 

tema de les rampes d’accés als nous possibles edificis que es facin al centre de Segur de Calafell a l’Av. 

Catalunya. Que les rampes d’accés es facin pels carrers perpendiculars a l’Av. Catalunya per tal que no 

interfereixin a la ubicació de l’activitat comercial de la zona. 

 

A la reunió d’avui, són presents també el Sr. Ricard Pié i la Sra. Marianela Motkoski (equip redactor del 

POUM) i el Sr. Carlos Rosa (arquitecte i professor d’urbanisme a l’Escola d’Arquitectura de la 

Universitat de Málaga). El Sr. Joan López explica al Sr. Carlos Rosa qué és un CAU i com està format. 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. PAU Garraf 

 

El Sr. Ricard Pié explica la proposta inicial d’aquest PAU, aconseguir que des d’un agrupament de 

parcel·les independents ubicades al carrer de les Costes del Garraf i a l’Av. Espanya, es guanyi la cessió 

de sòl per equipaments, incrementant aprofitament. Quatre finques encadenades amb un únic PAU. 

Les al·legacions demanen que quedi sense efecte aquest sector, d’altres que tinguin més sostre i 

també que es deixi edificar el que es podia abans del nou POUM. Serien quatre propietaris i 

l’Ajuntament els que es repartiran dins el projecte de reparcel·lació. Hi ha una al·legació que fa 

referència a que tenen una llicència d’obres en vigor. 
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El Sr. Joan López manifesta que es proposa que les parcel·les implicades es qualifiquin de C400/250 

(C250 per incrementar la densitat i C400 de sostre igual que les finques de l’entorn). 

 

El Sr. Lluís Artal no està d’acord en establir una densitat de C250 a les finques implicades en aquest 

PAU, veu més factible la qualificació de C400. 

 

El CAU acorda que les finques que formen aquest PAU tinguin una qualificació de C400, guanyant, 

amb aquesta densitat proposada, l’equipament ubicat entre el c. de les Costes del Garraf i el final del 

c. de la Pau i que quedi fora del PAU la finca que té llicència d’obres. 

 

. PAU Tennis Bonavista 

El Sr. Ricard Pié explica que les finques que formen aquest PAU són dues privades i dues municipals. 

Una de les finques privades està qualificada de dotacions i per la qual cosa no és edificable, l’altra 

dona façana a l’Av. Conde Gómez de Orbaneja, la propietat de la qual presenta una al·legació. Cada 

una de les dues finques que passen a ser equipament es compensen amb d’altres ubicades al mateix 

carrer que són propietat municipal, es qualifiquen com Clau C250, aprofitament equilibrat. 

 

El Sr. Salvador Vallès pregunta si l’aprofitament que es dona a les finques privades és similar. El Sr. 

Ramon Ferré contesta que si, perquè ve relacionat amb la superfície de les parcel·les. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta si una de les finques on es posa l’aprofitament, ha de ser condomini, 

atès que té façana a dos carrers (Av. Conde Gómez de Orbaneja i c. Txecoslovàquia). El Sr. Joan López 

contesta que si, perquè en qualsevol cas es podran edificar tres habitatges. El Sr. Joaquim Vidal 

pregunta si el pas que hagi de tenir el condomini es pot obligar que doni als dos carrers. El Sr. Joan 

López manifesta que per la pròpia tipologia del terreny, podria ser que no fes falta un pas comunitari, i 

per tant, que s’hagin d’utilitzar els dos carrers per donar accés als habitatges previstos. 

 

El Sr. Àngel Vergel pregunta quin tipus d’equipament es podria ubicar en aquest PAU, atesa la 

problemàtica del pendent de la finca. El Sr. Ricard Pié manifesta que s’hauria d’estudiar. 

 

El CAU està d’acord a qualificar com a equipament la finca del Tennis Bonavista i la finca que limita 

amb aquesta donant façana a l’Av. Conde Gómez de Orbaneja, les quals tindran el seu aprofitament 

amb Clau C250, a les dues finques ubicades també al mateix carrer i que són propietat municipal, 
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delimitant dos PAU, un amb la parcel·la de la finca Tennis Bonavista i l’altre amb les parcel·les 

qualificades d’equipaments que donen façana a l’Av. Conde Gómez de Orbaneja. 

 

. PAU Avinguda Alemanya 

El Sr. Ramon Ferré explica que dins aquest PAU ja hi ha llicències concedides amb anterioritat i és 

pràcticament impossible que es pugui portar a terme l’execució del mateix. L’al·legació demana deixar 

sense efecte aquest sector i quedar-se com estava. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que les al·legacions que siguin acceptades, s’haurien de desactivar de 

forma jurídica, que l’al·legant pugui comunicar al seu advocat que el procés està del tot finalitzat, que 

no cal fer res més, que l’al·legant tingui clar que s’ha acceptat i tot s’acaba aquí. Que no hagin 

impugnacions a posterior. 

 

El CAU acorda retirar aquest PAU Avinguda Alemanya i proposa la qualificació del mateix com part de 

la resta d’illa clau C250. 

 

. PAU Avinguda Espanya 

El Sr. Ricard Pié explica que la intenció d’aquest PAU és poder eixamplar més l’equipament actual. 

Dues operacions diferents, solars buits i finca edificada. Permetre més densitat amb bloc OD3 a la part 

edificada guanyant d’aquesta manera l’equipament. Els al·legants demanen quedar-se com fins ara. 

 

El Sr. Àngel Verge manifesta que en aquest equipament es podria portar a terme un pàrquing. 

 

El CAU acorda no acceptar l’al·legació, matenint el PAU que preveu la cessió com a equipament, les 

finques amb façana a l’Av. Argentina i incrementar l’aprofitament a la finca edificada Av. Argentina 

cantonada Av. Espanya. 

 

. PAU Tennis Sant Miquel 

El Sr. Ricard Pié explica que l’al·legant, el propi Tennis Sant Miquel, vol més sostre, no tenen interès de 

conservar el tennis, als socis ja els va bé que sigui municipal per mantenir l’activitat, una sola al·legació 

amb interessos diferents. 

 

Es podria proposar fer un PMU, deixant clar de guanyar la gran peça per equipament, no hi ha 

urgència inmediata d’ocupació. Passar a ser PMU, fixant la superfície d’equipament públic i fixant un 

aprofitament per poder construir-hi. Edificació al carrer Repós a canvi d’equipament. 
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El Sr. Carles Rion manifesta que si hi ha certa pressa per aconseguir aquest equipament. Proposa que 

ja quedi qualificat com a CEIP, que aquesta sigui la finalitat, és lógic concretar i especificar que el PMU 

s’executi durant el primer sexenni. 

 

El CAU acord que aquest sector s’executi mitjançant un PMU, dins el primer sexenni. 

 

. PAU Plaça de Braus 

El Sr. Ricard Pié explica que la finalitat d’aquest PAU és qualificar com a equipament les finques 

ubicades al c. Brasil – c. de la Cúspide i passar a la Plaça de Braus l’aprofitament de sòl residencial. 

Alguns al·legants demanen que sigui al revés, l’equipament a la Plaça de Braus i edificar a la zona 

industrial. Una altra al·legació demana que no s’inclogui en aquest PAU la seva finca ubicada al c. 

Brasil, ja que la finca d’accés al PAU seria la veïna, atès que és propietat de la resta del sòl. Les 

indemnitzacions de les activitats econòmiques comporten un 0,5 de sostre a la Plaça de Braus. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que amb les al·legacions demanen uns 8000 metres de sostre per la 

viabilitat d’aquest PAU, amb un coedificient de 0,58 ja aconseguiriem aquests metres de sostre. 

 

El Sr. Ricard Pié creu que s’hauria de facilitar la solució per poder guanyar aquest equipament donant 

l’aprofitament dins la Plaça de Braus. 

 

El CAU acorda no acceptar el canvi d’emplaçament de l’equipament, recollir que l’accés al PAU des del 

c. Brasil seria per la finca veïna de l’al·legant, per la qual cosa es deixaria fora aquesta, i ajustar el 

sostre al que diu l’al·legació perquè puguin disposar els al·legants d’aquests 8000 metres sol·licitats. 

 

. PAU Parc de la Pau 

El Sr. Ricard Pié explica que totes les al·legacions presentades demanen retirar aquest PAU, són 

edificacions relativament modernes i no sembla viable la seva execució. 

 

El CAU acorda eliminar el PAU Parc de la Pau i que els terrenys que siguin propietat municipal passin a 

ser equipaments comprant també el terreny del costat, donant audiència al seu propietari. 

L’equipament resultant serà d’aproximadament de 1300 m2 de superfície. 
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. PAU Plaça del Mediterrà 

El Sr. Joan López explica el que es va tractar a la darrera reunió del CAU. El Sr. Ricard Pié manifesta 

que la Plaça del Mediterrà és la més important de Segur de Calafell, es vol eliminar l’equipament en 

planta baixa?, es podria fer una peça d’equipament a tota l’alçada al c. Pau Neruda de planta baixa 

més tres. 

 

El Sr. Joan López manifesta que si això fos possible, quant sostre treiem al seu aprofitament? El Sr. 

Ramon Ferré manifesta que cedirien un solar net i que l’Ajuntament pugui edificar. 

 

El Sr. Salvador Vallès pregunta quina serà la motivació per tal que els propietaris de la finca portin a 

terme aquest PAU. El Sr. Ramon Ferré creu que fent una unitat d’actuació com aquesta, es pot obligar 

al propietari a tirar-ho endavant. L’Ajuntament pot obligar al propietari a executar-ho durant el primer 

sexenni del pla, es podria regular el canvi d’usos de la planta baixa perquè no es renovin. 

 

El Sr. Ricard Pié posa sobre la taula la qüestió de l’espai de retranqueig entre l’edificació i el carrer, que 

estigui urbanitzat com la voravia, a la informació pública es deia que s’havia de cedir a l’Ajuntament. 

 

El Sr. Joaquim Vidal creu que ha d’haver-hi un equipament en aquest PAU. Que sigui en alçada i que 

quan els propietaris facin l’edificació, l’Ajuntament ja tindrà el terreny per fer l’equipament. Qués és 

millor, un equipament de planta baixa més tres o ubicar-ho en planta baixa? 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que si no es volen rampes d’accés als aparcament dels edificis a l’Av. 

Catalunya, si es col·loca l’equipament al c. Pau Neruda, per on es farà la rampa d’accés dels pàrquings 

d’aquest edificis. Pel que fa a les activitats existents, i forçar a que es porti a terme aquest sector, es 

podria proposar una superfície mínima de local comercial? 

 

El Sr. Carles Rion creu convenient la ubicació d’un equipament en aquesta zona, però perquè no 

obliguem que cedeixin l’equipament ubicat a l’Av. Catalunya cantonada c. Pau Picasso?. Cada metre 

quadrat d’aquipament que es col·loqui dins aquest PAU, restarà possibilitats pel que fa a la ubicació de 

qualsevol inversor, aquest ha de trobar un bon estímul per ubicar-s’hi. 

 

El Sr. Lluís Artal creu convenient ubicar l’equipament a façana de la Plaça Mediterrani. 

 

 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

7

 

El Sr. José Bonilla manifesta que ubicant l’equipament amb façana a la plaça, d’aquesta manera es 

solucionaria la problemàtica de la rampa d’accés als aparcaments i de cohesió social. 

 

El Sr. Ricard Pié proposa ubicar l’equipament a la Plaça Mediterrani i deixa la resta de plantes baixes 

com a eix comercial. 

 

El Sr. Joan Herrera creu que la millor opció seria, o no posar equipament dins aquest sector, o ubicar-

ho a façana a la Plaça Mediterrani. 

 

El CAU proposa que l’equip redactor faci la corresponent valoració, calculant els metres de superfície i 

l’equipament a façana a la Plaça Mediterrani, que en tot cas, seria una parcel·la independent situada al 

límit oest de la finca donant façana a la Plaça Mediterrani. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

El Sr. Ramon Ferré explica que s’ha presentat una altra al·legació pel que fa a l’edifici Mercat a Segur 

de Calafell, a l’anterior Pla General es qualificava com un equipament i actualment també, això és un 

error, la proposta creu que hauria de ser OD5 amb baixos comercials. La propera setmana es tractarà 

aquest tema. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:15 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 15 d’abril de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 22 D’ABRIL DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Medi 

Ambient, Serveis Contractats i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 18:45 hores del dia 22 

d’abril de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 
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1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 15 d’abril de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 15 d’abril de 2010. 

 

A la reunió d’avui, són presents també la Sra. Purificación Diaz i la Sra. Teresa Pazos (equip redactor 

del POUM). 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. Suprimir connexió viària ARE 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que atès que es troba involucrat directament en aquest punt de l’ordre 

del dia, creu que no hauria d’estar a la sala, pel la qual cosa s’incorpora substituint-lo, la Sra. Sandra 

Suárez (en representació Grup Polític Municipal CiU). 

 

La Sra. Purificación Diaz explica que no és decissió de l’equip redactor poder modificar el vial de 

connexió que preveu l’ARE de Calafell amb el carrer Bisbe Català (on actualment es troba ubicada la 

fusteria dels Srs. Vidal), ve d’un planejament superior. L’equip redactor proposava anar a trobar com a 

punt únic de connexió un vial fins la rotonda que es troba al capdamunt del c. Jesus. El Pla Director de 

l’ARE decideix grafiar-ho i determinen que s’ha de complir el que diuen, és una decissió de rang 

superior, no accepten la proposta inicial de l’Ajuntament, la qual no grafiava aquest vial de connexió 

amb el c. Bisbe Català. 

 

Les al·legacions presentades manifesten que no és necessari l’apertura d’aquest vial de connexió. 

L’equip redactor no té capacitat de maniobra i l’Ajuntament no pot ordenar aquest sector. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta que era més senzill connectar el camí de perllongació del carrer Major 

amb el vial que ve de la carretera. 

 

La Sra. Sandra Suàrez pregunta si el Pla Director pot pendre decissions fora del sector de l’ARE, la 

connectivitat ha de ser la que ells imposen? La Sra. Purificación Diaz contesta que si, l’ARE treu les 

competències urbanístiques a l’Ajuntament sobre aquests terrenys. 
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La Sra. Purificación Diaz manifesta que el Pla Director ja té en compte l’expropiació de la finca dels Srs. 

Vidal per l’execució d’aquest vial. 

 

El Sr. Salvador Vallès manifesta que els Srs. Vidal van demanar llicència per ampliar el seu negoci, dos 

mesos més tard es va publicar l’aprovació de l’ARE. La Sra. Purificación Diaz manifesta que en aquest 

cas la indemnització serà més elevada. 

 

La Sra. Sandra Suàrez manifesta que al mes de gener de 2009 es paralitza l’expedient llicència 

d’ampliació de l’activitat per silenci administratiu perquè s’havia aprovat l’ARE. També creu que fins 

que no es fa la publicació al DOGC, aquesta publicació no és efectiva. Posteriorment, al mes de juny 

de 2009 es fa la publicació al DOGC de l’aprovació definitiva de l’ARE. La Sra. Purificación Diaz 

manifesta que l’aprovació inicial ja té efectes jurídics. Hi ha diverses al·legacions manifestant el perquè 

de l’apertura d’aquest vial? Es podrien modificar les característiques d’aquest? Hi ha algun tipus de 

solució? La Sra. Purificación Diaz manifesta que el projecte d’urbanització decidirà com quedarà 

aquest vial, però l’execució del mateix ja està previst al planejament. El Sr. Joan López manifesta que 

es pot concretar el caràcter del carrer al projecte d’urbanització però no les mides d’aquest. Es poden 

vincular espais fora de l’ARE per connectar aquest. L’al·legant pot presentar recurs contra l’aprovació 

de l’ARE, es pot lluitar perquè aquest vial sigui de caràcter peatonal. 

 

La Sra. Olga Elvira pregunta si l’equip redactor o l’Ajuntament, poden fer quelcom per solucionar 

aquest assumpte. El Sr. Ramon Ferré que ni l’equip redactor ni l’Ajuntament, poden fer res per 

modificar el planejament. La Sra. Purificación Diaz manifesta que s’han tingut reunions per eliminar 

aquest vial i no s’ha pogut solucionar la problemàtica. 

 

El Sr. Joan López creu que l’Ajuntament, en el projecte d’urbanització, podria ajustar la concreció 

d’aquest vial. 

 

El Sr. Joan Herrera manifesta que modificar el planejament de l’ARE suposaria modificar el Pla Director 

Urbanístic. 

 

El Sr. Salvador Vallès pregunta si hi ha un termini d’execució de l’ARE, si no s’executa dins del termini 

previst es pot modificar? La Sra. Purificación Diaz manifesta que el que s’hauria de modificar seria el 

Pla Director Urbanístic. 
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El Sr. Joan López ma nifesta que la única possibilitat de modificar el planejament, seria mitjançant 

recurs contenciós administratiu. 

 

El Sr. Lluís Artal pregunta quants metres està afectada l’edificació? dins els paràmetres d’afecctació es 

poden reduir els metres d’afectació? El Sr. Ramon Ferré manifesta que no es pot reduir l’amplada del 

vial, ho hauria de fer la pròpia ARE. 

 

La Sra. Olga Elvira manifesta la seva preocupació atès que després de tot el que s’ha anat estudiant al 

CAU, que no es pugui actuar sobre aquest assumpte. Si finalment no es desenvolupa l’ARE qué 

passaria amb l’afectació de l’activitat de referència? El Sr. Joan López manifesta que el propietari pot 

demanar l’expropiació als cinc anys, és un sòl urbà consolidat, la part que li enderroquen i 

l’aprofitament de la finca és el que li han d’indemnitzar. 

 

La Sra. Olga Elvira pregunta si el propietari de la finca afectada pot arribar a negociar amb la 

Generalitat de Catalunya un local comercial a l’ARE. El Sr. Joan López manifesta que podria fer-ho 

mitjançant el projecte de reparcel·lació de l’ARE. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que el problema d’aquest vial és que fins que no s’executi, el 

propietari té l’edificació afectada. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta quins drets té el propietari? El Sr. Joan López contesta presentar un recurs 

davant el Pla Director Urbanístic. L’Ajuntament va fer al·legacions i es van aconseguir moltes de les 

peticions previstes, però aquest vial ha quedat així. 

 

El Sr. Lluís Artal exposa si des del CAU es pot fer una al·legació pel que fa a l’amplada del vial. El Sr. 

Joan López manifesta que ja no es poden presentar al·legacions. 

 

El CAU, atès que s’està recollint la decissió d’un planejament superior, manifesta la voluntat de recollir 

que aquest vial previst per l’ARE que connecta amb el carrer Bisbe Català, pugui ser de caràcter 

peatonal. 

 

. Clos del Becu – c. Torredembarra 

La Sra. Purificación Diaz explica la proposta inicial i explica que s’han presentat al·legacions per millorar 

aquesta proposta. 
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La Sra. Purificación Diaz exposa la nova proposa que seria: obrir un vial al cul de sac del c. Clos del 

Becu amb apertura al c. Torredembarra, proposar dues peces d’edificació de SH hpo separades entre 

elles, amb planta baixa edificable en la seva totalitat. D’aquesta manera es resolen les al·legacions 

presentades. 

 

El CAU està d’acord amb aquesta proposta. 

 

. PMU Segarra 

La Sra. Purificación Diaz explica que la qualificació d’aquesta illa era d’ús comercial (c. Priorat – c. 

Segarra – c. Ribagorça), amb el nou pla es proposa un PMU aconseguint un equipament i 

aprofitament pels propietaris dins la maeixa illa. Pel que fa a les al·legacions presentades, uns 

propietaris al·leguen en contra del pla i els altres demanen poder tirar endavant el seu sector 

independentment. 

 

La Sra. Purificación Diaz proposa, a la vista de les al·legacions presentades, acceptar les mateixes pel 

que fa a que es divideixi aquesta illa en dues unitats d’actuació amb el mateix índex de 0,5 amb OD5, 

però en dos PAU i d’aquesta manera guanyar un equipament d’uns 3000 m2 a la part del darrera de 

l’illa. 

 

El Sr. Carles Rion creu més adient proposar la ubicació de l’equipament amb façana al c. del Priorat i 

que l’aprofitament d’edificació quedi ubicat a la part de darrera. 

 

El Sr. Joan López manifesta que dels dos sectors previstos, el més petit té més aprofitament que l’altre, 

atès que actualment ja es troba edificat i hi ha activitat. En lloc de proposar l’aprofitament en blocs, es 

podria qualificar com a C250. Podria quedar de la següent manera: un sector qualificat de X400 i 

l’altres de C250, guanyant un equipament amb façana al c. del Priorat, d’uns 2000 m2. 

 

El Sr. Carles Rion proposa que a la propera reunió del CAU, l’equip redactor presenti grafiada aquesta 

proposta. 

 

El CAU acorda deixar fora del sector la zona edificada qualificant-la de X400 i proposar un PAU a la 

zona lliure d’edificació amb una qualificació de C250 a la part posterior de la finca i guanyar un 

equipament amb façana al c. del Priorat, dibuixant el 10% de cessió. 
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. Barri del Sindicat – PMU Cruïlla del Sindicat 

La Sra. Purificación Diaz considera necessari plantejar les dues al·legacions conjuntament, ja que la 

solució d’una d’elles pot condicionar l’altra. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que el Barri del Sindicat, a l’aprovació inicial, es qualifica de PV 

(planejament vigent). Els al·legants d’aquest sector demanen que els carrers siguin públics. Pel que fa 

al PMU Cruïlla del Sindicat, es proposa una única peça i que l’Ajuntament pugui tenir l’edificació 

d’HPO al solar municipal, deixar com a aprofitament planta baixa + 2 i obrir peatonalment el carrer de 

la Pagesia Catalana del Barri del Sindicat amb un equipament amb façana a la Rambla Mossèn Jaume 

Tobella. La Cooperativa Agrícola es quedaria com fins ara, fins que no s’executi el sector, quedarà 

reflexat a la fitxa del sector. 

 

El Sr. Àngel Verge pregunta quina és la qualificació urbanística actual de la Cooperativa Agrícola. La 

Sra. Purificación Diaz contesta que actualment està qualificat per poder fer blocs i una zona verda. A la 

propera reunió del CAU es portarà grafiada aquesta proposta. 

 

El Sr. Carles Rion proposa que a la solució que es busqui, vers aquest sector, es podria completar l’illa 

sencera del Barri del Sindicat, seguint la mateixa edificació que en l’actualitat, sortint el mateix 

aprofitament, s’hauria de tenir en compte l’entorn. La Sra. Purificación Diaz creu que s’hauria de 

buscar una solució més adient. 

 

El Sr. Lluís Artal manifesta que el Sr. Carles Rion, té certa raó, es podria completar l’illa sencera, però 

s’estan perdent oportunitats. Es podria dissenyar d’una plaça en aquesta cruïlla tan important del 

poble. El Sr. Ramon Ferré manifesta que el disseny es mostrarà a la propera reunió. 

 

S’incorpora en aquest moment a la reunió, el Sr. Joaquim Vidal. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que el col·lectiu d’aquest sector sol·licita que l’Ajuntament gestioni aquest 

Barri del Sindicat. 

 

El CAU acorda que les dues al·legacions d’ambdós sectors quedaran agrupades, la solució serà 

conjunta. Els dos sectors es debatran a la propera reunió. 
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. Miramar Residencial 

La Sra. Purificación Diaz explica que s’ha presentat una al·legació d’un propietari per tal que es tingui 

accés des del cul de sac del c. Miramar Residencial a la zona verda tocant la seva finca mitjançant 

l’apertura de part d’un vial. Que aquest senyor puguir edificar cedint aquesta part de vial que també 

donarà accés a la zona verda. La proposa seria mantenir la parcel·la existent i es crea el vial per tal que 

tingui façana al mateix i pugui haver accés a la zona verda. 

 

El CAU està d’acord en acceptar l’al·legació i la proposta de l’equip redactor. 

 

. PMU Mirador del Romaní 

La Sra. Purificación Diaz manifesta, que mitjançant aquest PMU, es vol aconseguir una dotació privada 

d’uns 10000 m2 per una escola privada. Abans era sòl no urbanitzable i amb aquesta proposta 

s’aconsegueix també la protecció de la resta del turó. La propietària està d’acord amb aquesta 

proposta però sol·licita poder edificar vuit xalets. 

 

La Sra. Olga Elvira pregunta si la part corresponent al municipi del Vendrell també és zona verda. La 

Sra. Purificación Diaz contesta que no, actualment està edificat. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que es pot trobar aquesta peça de 10000 m2 per la dotació 

privada, mitjançant un pas peatonal que ve de La Bonanova i es podrien col·locar vuit xalets a 

continuació, amb façana al carrer Mirador del Romaní. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que no agrada la proposta de fer xalets en aquesta zona, però en l’estat 

tan degradat en que es troba actualment, posar-hi edificació no sembla malament perquè podria estar 

més endreçat. 

 

El Sr. Joan Herrera proposa que l’equipament quedi ubicat més amunt i la part de xalets a la banda del 

carrer. La Sra. Purificación Diaz manifesta que aquesta proposta no és viable perquè hi ha massa 

pendent. 

 

El Sr. José Bonilla estaria d’acord a només proposar la ubicació de la dotació privada i que no es deixi 

fer xalets. 

 

El Sr. Ramon Ferré proposaria una superfície de 20000 m2 de dotació privada. 
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El Sr. Joan López creu adient que la peça per dotacions sigui més gran per tal que puguin cedir el 10% 

d’aprofitament urbanístic, o que el paguin a l’Ajuntament. 

 

El CAU acorda aconseguir una dotació privada de 20000 m2 amb façana a carrer i no xalets, amb la 

condició d’anar a buscar els camins actuals. La resta del turó qualificar-ho de clau 3. Que quedi grafiat 

per tal d’encabir el 10% d’aprofitament. 

 

. PPU Mirador del Castell 

La Sra. Purificación Diaz explica que s’han presentat diverses al·legacions, una d’elles referent al Pla 

Parcial de la Gran Calma, que ja estava aprovat, el qual ubicava l’edificació més amunt del turó. A la 

proposta inicial d’aquest pla es busca ubicar l’edificació més abaix tocant el carrer Baix Penedès i a la 

part de darrera l’equipament i clau 3. Al·leguen també que tot el sector sigui urbanitzable i també una 

altra que es tregui de l’àbmit part del sector que toca al c. Llevadora Maria Vives cedint l’apertura al 

carrer Maresme i que pugui tenir un aprofitament d’OD3. 

 

El Sr. Joan López manifesta que l’antic Pla Parcial de la Gran Calma, ja té drets. Treure fora del mateix 

una peça, suposaria una dificultat de gestió. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si seria negociable la ubicació de la zona d’equipaments i la zona verda per 

tal de tenir una solució més natural i que quadrin els números. La Sra. Purificación Diaz manifesta que 

no, l’important és fixar la línea de zona verda. Es marcaria com a vinculant la zona verda i 

s’eixemplaria més el vial que obriria al carrer del Maresme. 

 

El CAU proposa que es presenti grafiada aquesta proposta a la propera reunió.  

 

3.- Precs i preguntes 

 

. Canvi de Zonificació – Calafell Poble (Zona Rectoria) 

El Sr. Ramon Ferré explica que al carrer Major cantonada a la Plaça de la Constitució existeix l’edifici de 

la rectoria i al darrera una finca amb clau SH, qualificació que ja ve de l’anterior pla. Existeix un pas 

privat que es qualifica com a equipament, però només la rectoria s’hauria de qualificar com a 

equipament i no el pas privat. L’al·legant sol·licita que aquest pas, atès que és privat, es qualifiqui 

també de SH. 
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El CAU acorda acceptar l’al·legació i qualificar el pas privat, que té entrada pel carrer Major, com a SH. 

 

. Canvi de Zonificació – Calafell Poble. (c. Jesus – carreró Major) 

La Sra. Purificación Diaz explica que a l’aprovació inicial es va qualificar com a clau X1000 una finca 

del Sr. Canales amb façana al cap damunt del carrer Jesus, per tal de preservar la pineda existent i a la 

part del darrera de la mateixa com a clau SH. L’al·legació presentada sol·licita que tota la finca es 

qualifiqui de SH. La Sra. Purificación Diaz creu que una possible solució seria crear una unitat 

d’actuació aconseguint la pineda com a zona verda. 

 

El Sr. Carles Rion manifesta que si el que preocupa és la preservació de la pineda existent, a partir 

d’aquí, s’hauria de buscar una solució negociada per mantenir aquesta, sense perdre l’aprofitament. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si aquesta pineda podria entrar en el Catàleg d’Arbrat d’Interès Local. El Sr. 

Joan López manifesta que no és un espai tan important com perque sigui inclós al catàleg. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que es podria delimitar la qualificació de SH a tota la finca, marcant la 

zona no edificable i la fondària edificable. 

 

El CAU proposa que es porti grafiada una proposta a la propera reunió. 

 

. PMU Masia de Cal Rion 

La Sra. Purificación Diaz explicar que per tal d’aconseguir dues peces per a equipaments, una al c. 

Josep Bargés i Barba cantonada c. Principal i una altra al c. Joan Miró amb perllongació al c. Jesus, es 

planteja l’edificabilitat de les dues finques a la finca del c. Andalusia cantonada c. de Cosme Mainé. 

Una de les al·legacions que es presenten, pel que fa al c. Josep Bargés i Barba, està d’acord amb la 

proposta però sol·licita excloure la part de la finca que no es troba catalogada i deixar-la qualificada de 

SH. L’al·legació que presenta la finca del c. Joan Miró, sol·licita que la part que toca al carrer Jesus es 

qualifiqui de SH. 

 

La Sra. Purificación Diaz planteja que la part de la finca del c. Joan Miró que es troba catalogada quedi 

qualificada com a equipament i la part que toca al c. Jesus qualificar-la com a SH. Pel que fa a 

l’al·legació de la finca del c. Josep Bargés i Barba, també donar la raó i qualificar part de la finca de SH 

i la resta d’equipament. 
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El Sr. Joan Herrera manifesta que es podria connectar aquest equipament previst al c. Joan Miró al ja 

existent al c. del Marquès de Samà. 

 

El CAU acorda acceptar les al·legacions presentades. Que la part de la finca del c. Joan Miró que es 

troba catalogada quedi qualificada com a equipament i la part que toca al c. Jesus qualificar-la com a 

SH. Pel que fa a l’al·legació de la finca del c. Josep Bargés i Barba, qualificar part de la mateixa que no 

es troba catalogada de SH i la resta d’equipament. 

 

. Afectació Clau 3 C-31 Bellamar c. Altafulla i Accessos Bellamar. 

La Sra. Purificación Diaz explica que al document d’aprovació inicial hi ha una errada material, es va 

qualificar la franja que toca a la C-31 com a zona verda quan realment és viari. S’hauria de recollir el 

que preveu el planejament que és el que sol·liciten els al·legants, qualificar-ho de viari. Mitjançant una 

altra de les al·legacions, sol·liciten que es mantingui l’actual accés a la Urbanització Bellamar des de la 

C-31. 

 

El CAU acorda corregir l’errada material i qualificar la franja que toca a la C-31, de viari. Acorda també 

no acceptar la proposta de mantenir l’accés a la urbanització des de la C-31.  

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que a la propera reunió del CAU, es parlarà de les fondàries edificables i 

del Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:35 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 22 d’abril de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 29 D’ABRIL DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sánchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Medi 

Ambient, Serveis Contractats i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. Josep Solé Fons (representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – President Cooperativa Agrícola de 

Calafell 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

Sr. Joan Soler Guasch (representant de la Confraria de Pescadors de Calafell) - President de la 

Confraria de Pescadors 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 
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A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 18:45 hores del dia 29 

d’abril de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 22 d’abril de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 22 d’abril de 2010. 

 

A la reunió d’avui, són presents també el Sr. Pau Arroyo i la Sra. Maria Almirall (redactors del Catàleg i 

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Calafell) i el Sr. Ricard Pié i la 

Sra. Teresa Pazos (equip redactor del POUM). 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que atès que avui són presents a la reunió el Sr. Pau Arroyo i la Sra. 

Maria Almirral, començarà aquesta pel punt del Catàleg Protecció Patrimoni. 

 

. Catàleg Protecció Patrimoni 

Al·legacions núms. 9 i 629 - Cal Romeu – c. Torredembarra núm. 2 – Núm. Inventari 69. La Sra. Maria 

Almirall explica que van parlar amb la propietària de la finca i van acordar que la Zona A (habitatge a 

protegir) hauria de quedar el màxim d’aïllada possible de la resta, que s’enderroqués la peça més 

interior de la finca per deixar-la com a pati, compensant aquesta pèrdua de volums a la Zona B i C 

(façana al c. de l’Aire) i a la Zona D (façana al c. Torredembarra), deixant construir pb+2. Els porxos 

han de quedar catalogats. La propietària al·lega que la peça més interior quedi edificada com fins ara. 

El Sr. Pau Arroyo manifesta que s’ha de buscar que la casa catalogada quedi envoltada de pati. Es 

proposa a la propietària mantenir part de la peça interior, però la resta deixar-ho com a pati. 

 

El Sr. Joan Herrera creu que si ja s’ha pactat una solució amb la propietària de la finca, s’ha de 

respectar. Manifesta que a la fitxa del catàleg quedi reflexat que ha hagut un acord previ amb la 

propietària de la finca. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que la propietària de la finca, quan vulgui edificar a la Zona D (façana al 

c. Torredembarra), haurà d’enderrocar la part edificada a la zona interior. 
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La Sra. Olga Elvira manifesta que hauria de quedar catalogada la finca, tal i com es va acordar amb la 

seva propietària i que quedi constància d’aquesta conversa. 

 

El Sr. Ricard Pié manifesta que seria convenient, introduir a la seva qualificació una alineació més 

ajustada al que es pot fer, com a terme general. Valdria la pena fer una estimació de sostres finals. 

Buscar solució tècnica més ajustada al resultat final. Ajustar la clau urbanística. 

 

El CAU acorda acceptar el contingut de l’al·legació núm. 9 i no el de la 629, quedant de la següent 

manera. Catalogar l’edificació existent de la Zona A i els seus porxos, que no es pugui edificar a la part 

interior i deixar-la com a pati envoltant l’actual edificació, deixar edificar pb+1 a la Zona C i D (façana 

al c. de l’Aire) i a la Zona D (façana al c. Torredembarra), pb+2. Els redactors del catàleg adaptaran el 

plànol descriptiu que figura a la fitxa. 

 

Al·legació núm. 10. El Sr. Pau Arroyo manifesta que l’al·legant sol·licita la incorporació d’una barraca 

de pedra seva, que no es va relacionar al document d’aprovació inicial del pla. Finca anomenada El Pi 

de l’Àliga a la zona del Mas d’En Vives.. 

 

El CAU acorda acceptar aquesta al·legació incorporant aquesta barraca de pedra seca ubicada a la 

finca anomenada El Pi de l’Àliga a la zona del Mas d’En Vives. 

 

Al·legació núm. 17 - Xalet 4 – Av. França núms. 27-29 – Núm. Inventari 151. El Sr. Ramon Ferré 

explica que els propietaris d’aquest xalet al·leguen la pèrdua d’edificabilitat, creu que es podria fer el 

traçat de la nova parcel·la per tal que pugui quedar la parcel·la mínima per poder edificar. El Sr. Ricard 

Pié manifesta que les finques veïnes tenen una qualificació de X400 i aquesta en concret es qualifica 

de X600, es va catalogar d’aquest manera per evitar edificar el seu entorn. Es podria qualificar de 

X400, com la resta de finques veïnes, però en el cas de qualsevol actuació s’haurà de tenir en compte 

l’informe previ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

El CAU acorda que la qualificació d’aquesta finca finca passi a ser X400, tenint en compte que davant 

de qualsevol actuació d’ampliació o nova edificació sobre la finca, s’haurà d’ajustar a l’informe previ 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es proposa que s’inclogui un paràgraf 

que, en general, admeti a totes les edificacions amb protecció parcial, que puguin assolir 

l’aprofitament que els dona el POUM, amb el requisit d’un informe favorable del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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Al·legació núm. 59 – Casa 7 – c. de Les Penyes núm. 3 – Núm. Inventari 87. El Sr. Ramon Ferré 

manifesta que al document inicial del pla es qualificava part de la finca com a edificable, vial i 

equipament. Es va arribar a un acord amb el seu propietari per tal que cedeixi com a vial part de la 

finca per definir adequadament la Plaça del Trinquet, que pugui treure les uralites existents i només en 

aquest espai cobrir-ho amb teules i treure com a vial la part que tocava a la zona posterior de la casa. 

Aquest acord solucionaria un error del document del PERI del Castell. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta si en aquestes edificacions de planta baixa es podria aixecar una planta 

més. El Sr. Ramon Ferré manifesta que a la fitxa del catàleg no quedarà reflexat atès que aquestes ja 

tenen prou alçada i taparien la visual actual. 

 

El propietari presentarà un escrit cedint aquesta part de finca per tal d’ubicar l’ascendor de pujada al 

Castell. 

 

El CAU accepta aquesta proposta, per solucionar un antic error del PERI del Castell. 

 

Al·legació núm. 69 – Destil·leria de l’Hostal - Crta. del Sanatori núm. 3 – Núm. Inventari 99. El Sr. 

Ramon Ferré explica que aquest assumpte ja venia d’un conveni anterior, una destileria al costat de 

l’Hostal del Prat, estava afectada per un vial a la Urbanització del Vilarenc. Al conveni de l’any 2003 ja 

es deia que el vial passava per sota dels arcs de la finca i es conservava l’edifici de la Destileria. El seu 

propietari al·lega que el contingut del conveni no s’havia recollit al document inicial del POUM i 

demana que es tingui en compte. 

 

El CAU accepta aquesta al·legació i que es reculli el contingut del conveni a l’aprovació provisional del 

POUM. 

 

Al·legació núm. 374  - Jaciment Arqueològic dels Carquinyolis – Polígon 2 Parcel·la 2 a la dreta del 

Torrent de la Cobertera – Núm. Inventari 131. El Sr. Pau Arroyo manifesta que la Generalitat de 

Catalunya indica que existeix un Jaciment Arqueològic en aquesta zona i l’Ajuntament no té 

competències al respecte, donat que el va del·limitar el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

El CAU, atès que no és competència de l’Ajuntament, accepta el que indiqui la Generalitat de 

Catalunya, per la qual cosa, mantenir-hi la catalogació del Jaciment Arqueològic dels Carquinyolis. 
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Al·legació núm. 383 – Cal Submarino – c. Sant Pere núm. 14 – Núm. Inventari 76. La Sra. Teresa Pazos 

manifesta que els al·legants sol·liciten el canvi de qualificació de SH a EH i canviar el nom de la finca, 

La Casa Nova i no Cal Submarino. El Sr. Pau Arroyo accepta que també es pugui dir La Casa Nova però 

també conservarà el nom de Cal Submarino. La Sra. Maria Almirall explica que el propietari accepta la 

catalogació de la finca però que se l’indemnitzi la diferència d’aprofitament. 

 

El Sr. Joan Herrera pregunta si la llei obliga a indemnitzar en aquests casos. El Sr. Ricard Pié manifesta 

que no perquè les finques catalogades paguen menys IBI, hi ha més sentències dient que no és 

indemnitzable. Quan s’acabin de fer els informes tècnics es comprovarà aquesta qüestió. El Sr. Joan 

López manifesta que la llei d’urbanisme indica que s’han de fer catàlegs per conservar edificis antics 

com a documents del POUM. En aquest cas també és adequat aplicar el paràgraf indicat anteriorment 

que permet assolir l’aprofitament que atorga el POUM, amb l’informe previ favorable del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta que, en el cas d’indemnitzacions, en quin moment s’haurien de portar a 

terme, quan s’aprovi definitivament el pla? El Sr. Ricard Pié contesta que amb el document del catàleg, 

no s’ha d’indemnitzar, sempre i quan no es manifesti mitjançant sentència judicial. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que com criteri general, es proposa una catalogació parcial de les 

finques, l’aprofitament que tenen és inferior al que podrien fer, es podria posar una clàusula, indicant 

la necessarietat de l’informe possitiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

El CAU acorda no modificar la fitxa d’aquesta finca. Obrir el camí a que no demanin indemnització i 

qualificar-la com les finques del voltant, clau EH. Que el nom d’aquesta finca sigui Cal Submarino – La 

Casa Nova. 

 

Al·legació núm. 507 - Casa del Lleó – c. Vilamar núm. 63 – Núm. Inventari 93. El Sr. Ramon Ferré 

explica que els al·legants no demanen el canvi de qualificació però si la possibilitat d’ampliar 

l’habitatge actual. La qualificació de X250 ja seria correcta atès que d’aquesta manera es podria 

ampliar l’edificació existent, però sempre d’acord amb l’informe possitiu del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya. 
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El Sr. Joan López proposa que s’introdueixi un article, pel que fa als edificis catalogats, dient que no 

quedin en volum disconforme. El Sr. Ricard Pié manifesta que quedarpa reflexat mitjançant una 

disposició transitòria. 

 

El CAU accepta aquesta proposta. 

 

Al·legació núm. 575 – Edifici del Cens – c. Major núm. 4 – Núm. Inventari 104. El Sr. Ramon Ferré 

explica que el propietari de la finca sol·licita la modificació de la teulada per tal que aquesta no 

desguassi no cap al veí per no molestar-lo. La Sra. Maria Almirall manifesta que si el desguàs de la 

teulada, per la seva inclinació, molesta al veí, podria ser lleugerament modificada, sempre i quan se 

sol·liciti la corresponent llicència d’obres, atenent els criteris dels tècnics municipals. 

 

El Sr. José Bonilla manifesta, que si s’accepta aquesta proposta, que la modificació de la teulada, es 

porti a terme perfectament estudiada, per tal que no deformi la finca existent. 

 

El CAU està d’acord amb aquesta al·legació però només acceptant ajustos de la coberta per tal que no 

produeixi molèsties a la finca veïna. 

 

Al·legació núm. 822 – Cal Pancho – c. Mar núm. 16 – Núm. Inventari 65. El Sr. Pau Arroyo explica que 

es cataloga l’edificació existent (zona A), mantenir com a pati la part central de la finca (zona C) i 

deixar construir pb+2 amb 12 m de profunditat edificable a la façana del c. Clos del Becu (zona B). A 

l’al·legació presentada pel propietari de la finca, sol·licita poder edificar a la zona B (façana c. Clos del 

Becu) amb una profunditat edificable de 20 metres. El Sr. Pau Arroyo creu que es podria arribar fins a 

un màxim de 14 metres de profunditat edificable. 

 

El CAU està d’acord amb aquesta proposta i accepta que s’elabori la fitxa d’aquesta finca al catàleg, 

unificant els 14 metres de profunditat edificable, aprovats inicialment pel POUM. 

 

Al·legació núm. 823 - Cal Rovirosa – c. Principal núm. 49 – Núm. Inventari 71. El propietari al·lega que 

atesa la seva catalogació, es pugui construir el que permet el POUM, a la part de la finca amb façana 

al c. Jesus. 

 

El CAU acorda deixar catalogat l’edifici principal i la part de la finca amb façana al c. Jesus, que es 

pugui construir el que permet el POUM. 
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Al·legació núm. 1049 – Ca la Marieta de les Monges – c. Principal núm. 36 – Núm. Inventari 46. El 

propietari de la finca al·lega en el sentit que vol tenir la mateixa edificabilitat que la finca veïna. El Sr. 

Joan López manifesta que les zones B i C (parts interiors) d’aquesta finca, no tenen façana a carrer 

com la resta de finques veïnes. 

 

El CAU acorda no acceptar l’al·legació presentada, atès que les zones B i C (parts interiors) d’aquesta 

finca, no tenen façana a carrer com la resta de finques veïnes i no generen fondària edificable. 

 

Al·legació núm. 1093 – Casa 1 - c. Montserrat núm. 31 – Núm. Inventari 81. El Sr. Pau Arroyo 

manifesta que l’al·legant sol·licita que es descatalogui, que es protegeixi només la façana i que es deixi 

construir a la resta de la finca, perquè no s’ha catalogat també la finca veïna que és similar? El Sr. Pau 

Arroyo no està d’acord a descatalogar la finca i tampoc només progegir la façana perquè totes les 

parts de l’edificació es troben interrelacionades. 

 

El Sr. Pau Arroyo creu que si l’Ajuntament grava aquestes finques, el mateix ha de donar ajuts als seus 

propietaris, per tal de matenir-les catalogades. 

 

La Sra. Verònica Strijbos demana quins són els criteris emprats per la catalogació de les finques. El Sr. 

Pau Arroyo explica que els criteris emprats són els seus com a persona designada per crear el catàleg. 

La Sra. Verònica Strijbos manifesta que entén que de la resposta no es fa referència a cap criteri 

objectiu (com estil arquitectònic, artista conegut, interès històric o cultural) que faci necessària la seva 

protecció total, i queda a la discrecionalitat de la persona que redacta el catàleg, en la seva opinió el 

catàleg és discriminatori ja que hi ha d’altres construccions amb les mateixes característiques que no 

han estat catalogades. El Sr. Pau Arroyo diu que el catàleg no és tancat i que es poden afegir més 

bens. 

 

El CAU acorda mantenir catalogada aquesta finca i canviar la qualificació de SH per EH, tenint en 

compte també, en cas d’actuació sobre la mateixa per tal d’assolir l’aprofitament atorgat pel POUM, 

l’informe possitiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

Al·legació núm. 1194 – Cal Sec del Mas – c. Església núm. 17 – Núm. Inventari 72. La Sra. Maria 

Almirall explica que l’edificabilitat actual d’aquesta finca està per sobre del que es pot edificar 

actualment. El seu propietari sol·licita que es descatalogui o que es protegeixi només la façana. 
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El CAU no accepta aquesta al·legació. 

 

Al·legació núm. 1258 - General. Els al·legants sol·liciten que es compensi el rebut de l’IBI de les finques 

catalogades. 

 

El CAU manifesta que és una matèria que no correspon al POUM, tot i que ho considera molt 

adequat. 

 

Al·legació núm. 1318 – Ca l’Andresito / Cal Morató – c. de l’Església núm. 14 – Núm. Inventari 49. El 

seu propietari al·lega que es pugui fer una planta més, argumentat que al PERI del Castell, s’interpreta 

que podria assolir l’alçada de la casa del costat i poder realitzar l’activitat de turisme rural. 

 

El Sr. Ricard Pié, si tenim en compte tots els usos permesos, es podria concedir com a mínim, pujar un 

metre més de l’alçada actual, si l’argument de l’al·legant és que vol fer una planta més, qualificar-la 

d’ús hoteler. 

 

El Sr. José Bonilla creu que a més a més de mantenir la volumetria actual, s’hauria de demanar informe 

al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya davant d’una possible intervenció a la finca, 

que no es desfiguri vers el seu entorn. El Sr. Ricard Pié manifesta que la pròpia normativa del pla no 

donarà cap marge de maniobra. 

 

El CAU acorda concedir un metre més d’alçada, quedant de planta baixa + pis, per tal que la planta 

pis actual sigui habitable. 

 

Al·legació núm. 1378 – Botiga de Pescadors 3 – Passeig Marítim de Sant Joan de Déu núm. 17 – Núm. 

Inventari 43. El Sr. Joan López que aquesta finca és la veïna de la Casa Barral. Ja es va acordar 

anteriorment deixar aquesta finca del PMU Barri dels Pescadors, no té incidència pel que fa al catàleg. 

 

El CAU es dóna per assebentat, atès que ja es va tractar en reunions anteriors. 

  

. Canvi de Zonificació – Clos del Becu / c. Torredembarra 

L’equip redactor proposa una ordenació volumètrica alternativa que desplaça l’edificació cap a 

l’extrem sud del solar sense edificar, i preveient un vial peatonal a la finca que doni façana al c. 

Torredembarra, això permet acceptar les al·legacions presentades. 
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El CAU accepta aquesta proposta. 

 

. PMU Segarra 

L’equip redactor presenta dibuixada la proposta de l’anterior reunió. Deixa fora del sector la zona 

edificada qualificant-la de X400 i proposar un PAU a la zona lliure d’edificació amb una qualificació de 

C250 a la part posterior de la finca i es guanya un equipament d’uns 1500 m2 amb façana al c. del 

Priorat. 

 

El CAU es dona per assebentat. 

 

. PMU Mirador del Romaní 

L’equip redactor presenta dibuixada la proposta de l’anterior reunió. Aconseguir una dotació privada 

de 20000 m2 amb façana a carrer i no xalets i un 10% de cessió d’equipament. La resta de turó 

quedaria qualificat de clau 3. 

 

El CAU es dona per assebentat. 

 

. PPU Mirador del Castell 

L’equip redactor presenta dibuixada la proposta de l’anterior reunió, que permet ampliar la zona 

edificable a l’extrem nord del sector i preveu l’exclusió de la finca que pertany a Masia la Font. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que d’aquesta manera, les al·legacions quedarien resoltes, es respecta 

l’aprofitament que ja tenien. 

 

El CAU  es dona per assebentat. 

 

. Barri del Sindicat i PMU Cruïlla del Sindicat 

L’equip redactor presenta dibuixada la proposta de l’anterior reunió. El Sr. Ramon Ferré explica que es 

duplica el sostre a la Cooperativa Agrícola, vers l’anterior pla, amb pb+2 i 2945,10 m2/str, però 

tindran la càrrega d’urbanitzar la plaça prevista. 

 

El Sr. Joan Herrera no veu clara la urbanització de la plaça proposada, allargaria la direcció del Passeig 

de la Unió fins dalt. És un punt molt estratègic i s’hauria d’estudiar millor. 
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El Sr. Luís Artal creu que no s’ha dibuixat com s’havia concretat l’anterior reunió, s’haurien de tenir en 

compte altres criteris i que s’estudii millor aquesta futura plaça. 

 

El Sr. Josep Solé manifesta que es pot negociar amb l’Ajuntament però des de l’any 1981 hi ha una 

normativa aprovada i demana que es respecti la seva propietat i no es faci res més. 

 

El Sr. Joan López explica que la Cooperativa Agrícola té la seva parcel·la i fins que ells vulguin, 

continuaran fent la seva activitat, es proposa més sostre pel dia que no hi sigui la Cooperativa 

Agrícola, cediria la plaça i urbanitzaria a canvi de més sostre. 

 

El Sr. Josep Solé manifesta que es reuniran i tractaran la possible solució. 

 

El Sr. José Bonilla creu que s’ha de treballar més al dibuix, s’ha de definir, quina alçada tindrà aquest 

edifici, s’ha de definir perquè tinguin el seu aprofitament. 

 

El Sr. Joaquim Vidal creu que el lloc és molt bó si a més a més hi ha una plaça potent, la situació de la 

mateixa és molt important. La Cooperativa Agrícola hauria de pagar la urbanització de la plaça? El Sr. 

Ramon Ferré contesta que si, però també amb l’antiga normativa, és un sòl amb càrregues 

urbanístiques. 

 

El Sr. Joan Soler fa una intervenció valorant l’oportunitat, o no, de preveure la desaparició de la 

Cooperativa Agrícola, requalificant els seus terrenys, diu si no fos més interessant requalificar primer 

les vinyes … 

 

El Sr. Lluís Artal creu que s’estan perdent oportunitats reordenant d’aquesta manera aquesta zona, no 

podria haver-hi un altre tipus d’equipament al final del Passeig de la Unió, un edifici de referència? 

 

El CAU proposa estudiar més aquest tema deixant clar que queden separats els dos àmbits, Barri del 

Sindicat i PMU Cruïlla del Sindicat, s’ha d’estudiar la possible ordenació. Es deixa per la propera 

setmana. 

 

. Fondàries edificables i aprofitaments 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

11

 

. Parc Empresarial 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:35 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 29 d’abril de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 6 DE MAIG DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 18:45 hores del dia 6 

de maig de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 29 d’abril de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 29 d’abril de 2010. 

 

La Sra. Verònica Strijbos demana la rectificació de la seva intervenció vers l’al·legació 1093 finca c. 

Montserrat núm. 31, pàgina 7 paràgraf 5, on diu:”La Sra. Verònica Strijbos demana que s’expliquin els 

motius de catalogació de les finques. El Sr. Pau Arroyo explica els criteris emprats”, ha de dir: “La Sra. 

Verònica Strijbos demana quins són els criteris emprats per la catalogació de les finques. El Sr. Pau 

Arroyo explica que els criteris emprats són els seus com a persona designada per crear el catàleg. La 

Sra. Verònica Strijbos manifesta que entén que de la resposta no es fa referència a cap criteri objectiu 

(com estil arquitectònic, artista conegut, interès històric o cultural) que faci necessària la seva protecció 

total, i queda a la discrecionalitat de la persona que redacta el catàleg, en la seva opinió el catàleg és 

discriminatori ja que hi ha d’altres construccions amb les mateixes característiques que no han estat 

catalogades. El Sr. Pau Arroyo diu que el catàleg no és tancat i que es poden afegir més bens”. 

 

Es produeix debat entre els assistents a la reunió vers el que manifesta la Sra. Verònica i el catàleg en 

general. El Sr. Lluís Artal creu que s’hauria de demanar una altra opinió, en relació a la seva 

intervenció, al Sr. Pau Arroyo. El Sr. Joan López manifesta que no s’hauria d’allargar més el debat i el 

CAU ha de considerar si aquestes manifestacions es van fer o no. 

 

El CAU proposa modificar l’acta anterior, incorporant la intervenció feta per la Sra. Verònica Strijbos. 

 

A la reunió d’avui, és present també la Sra. Purificación Diaz (equip redactor del POUM). 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. Canvi de Zonificació – Calafell Poble. (c. Jesus – carreró Major) 

La Sra. Purificación Diaz explica la proposta en relació a la finca del Sr. Canales amb façana al cap 

damunt del carrer Jesus, que a l’aprovació inicial es qualificava com a clau X1000 per tal de preservar 

la pineda existent i a la part del darrera de la mateixa finca com a clau SH. Per tal de preservar aquesta 

pineda i no perjudicar al propietari segons la seva al·legació, es proposa una qualificació de CH, s’està 

fixant el que està construït, mantenir-lo i conservar-lo. La part de la finca de més amunt qualificar-la 
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de SH amb el seu aprofitament. Permet mantenir el que hi ha actualment i el seu propietari tindrà més 

aprofitament. 

 

El Sr. Salvador Vallès creu molt important conservar aquesta pineda al carrer Jesus, però també creu 

que es podrien haver plantat pins aprofitant l’espai lliure de la Bòvila, els diferents equips de govern no 

han fet els deures, no s’ha fet res en aquest sentit, i ara es vol afectar la finca d’aquest senyor. La Sra. 

Purificación Diaz manifesta que la qualificació que es proposava anteriorment de X1000, si que 

suposava una afectació, però la proposta que es planteja en aquest moment no, perquè preveu la seva 

conservació i que pugui edificar més a la part del damunt de la finca tocant també el c. Jesus. 

 

El Sr. Joan López manifesta que avui mateix, ha hagut una aportació per part del propietari de la finca 

dient que vol edificar tres cases en aquesta finca pels seus fills i no pensa arrencar els pins existents. 

 

El CAU proposa que es negocii amb aquest propietari per tal de solucionar-ho i que pugui fer tres 

cases, conservant la pineda existent i poder encaixar-ho. 

 

. PMU Cruïlla del Sindicat 

La Sra. Purificación Diaz, tenint en compte el que es va tractar sobre aquest punt a la darrera reunió 

del CAU, proposa un canvi de disseny del sector, el projecte d’urbanització de la plaça es realitzaria 

posteriorment. Creu que la qualificació de clau 3 que se li dona a la plaça hauria de ser de vial. Es 

proposen blocs de pb+3 amb clau 3 a la zona més propera als col·legis i a la zona de la Cooperativa 

Agrícola blocs també de pb+3 amb façana a la plaça i blocs de pb+2 a la banda del Barri del Sindicat. 

El POUM no decideix la urbanització de la plaça. 

 

El Sr. Joaquim Vidal troba correcte que s’hagi fet aquesta proposta perquè visualitzes un futur punt 

conflictiu. 

 

El Sr. Salvador Vallès creu que a l’espai privat de la Cooperativa Agrícola s’hauria de marcar un sostre 

edificable i el projecte ja es decidirà en un futur. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’ha de tenir molt clar el que es vol fixar en aquest pla, vers aquest 

sector. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que s’està proposant un increment de sostre residencial d’un 159% 

i un increment de sostre comercial del 13% vers el planejament vigent. 
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El Sr. David Pahissa creu que amb aquesta proposta s’està perdent molt d’espai de plaça, abans hi 

havia més. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que es pot proposar aquest PMU, per tal el futur decideixi com 

queda definitivament. 

 

El Sr. Lluís Artal pregunta quina amplada i llargada tindrien aquests blocs proposats a la zona de la 

Cooperativa Agrícola. La Sra. Purificación Diaz contesta dient que serien blocs amb una fondària 

edificable de 14 metres i que s’està incrementant el sostre actual. 

 

El Sr. Joan López creu que es pot fixar aquest PMU amb un sostre, ja es decidirà en un futur com 

quedarà, el dibuix actual és indicatiu. 

 

El Sr. Lluís Artal creu que s’hauria d’eliminar la qualificació de clau 3 de la plaça i de la pròpia cruïlla. 

Donaria en general més potència i més edificabilitat al sector. Que els locals en planta baixa puguin ser 

públics o semi-públics. La Sra. Purificación Diaz creu que la planta baixa podria ser tota edificable. 

 

El Sr. Salvador Vallès manifesta que es podria aprofitar aquesta zona de clau 3 entre les edificacions, 

per tal que serveixi com a zona d’esbarjo per les persones quan vinguin a comprar en aquests locals de 

planta baixa. 

 

El Sr. Joan López creu s’haurien de marcar els elements que hagin de ser vinculants. El Sr. Ramon Ferré 

manifesta que les zones proposades de clau 3 s’haurien de grafiar en blanc, com a vial. 

 

El Sr. Lluís Artal planteja alguna altra proposta d’edifics amb més alçada i amb altres usos. 

 

El Sr. Massimiliano Revello manifesta que aquesta zona de la Cooperativa Agrícola, es considera un 

espai molt important com entrada al poble, haurien de proposar blocs de pb+1, màxim pb+2. 

 

El CAU proposa un PMU en aquest sector, deixant com a espais vinculants els vials del darrera i 

l’alineació de la finca privada del sector, orientativament no superar pb+3 i deixar el sostre esmentat. 

Un sostre residencial de 2500 m2, quan abans era de 980 m2 i un sostre comercial de 823 m2, quan 

abans era de 725 m2. Fins que no es desenvulipi el PMU, es podran fer obres de manteniment sempre 
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i quan l’activitat sigui de cooperativa agrícola. La vialitat del Barri del Sindicat, es rebrà, per tal de 

passar a ser públic, i s’haurà de fer un PAU per tal que els carrers puguin ser rebuts. 

 

. Fondàries edificables i aprofitaments 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Rotonda Marca Hispànica 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que inicialment es generaven entrades i sortides des de l’autopista i 

es necessitava fer una rotonda a l’Av. Marca Hispànica cantonada c. del Mèdol. Es presenten diverses 

al·legacions per tal que aquesta es pugui fer més abaix i alguna d’elles proposa una altra alternativa. 

L’equip redactor reconeix que aquesta rotonda no està ben ubicada i s’han buscat d’altres solucions. 

Es proposa moure l’actual traçat fent una entrada i sortida diferents. El Sr. Joan López creu que s’obre 

un nou camp d’actuació amb aquesta proposta. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica que amb la proposta inicial ja s’estaven afectant finques, amb aquesta 

alternativa no s’afectaria cap finca, no es fa cap afectació directa a ningú, de moment, fins que el 

Departament de Carreteres executi el traçat definitiu. 

 

El Sr. Joaquim Vidal creu que es podria plantejar l’entrada a l’autopista pe l’Av. Marca Hispànica 

cantonada Passatge del Garbí. La Sra. Purificación Diaz manifesta que no hi ha prou angle de gir pels 

vehicles. 

 

El CAU accepta les al·legacions presentades, en el sentit de treure la rotonda dibuixada inicialment a 

l’Av. Marca Hispànica cantonada carrer del Mèdol i que els enginyers comprovin la possible solució, 

alternativa que ha presentat l’equip redactor. 

 

. Valldemar - Montmar 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que s’han presentat diferents al·legacions. Al·leguen que a la part 

esquerra de la urbanització Valldemar, tocant el carrer de la Ginesta, es van desqualificar uns terrenys i 

al·leguen que es tornin a qualificar com a edificables, fins i tot alguna al·legació sol·licita que es pugui 

permetre l’activitat de càmpings. L’equip redactor creu que aquestes finques no s’han de qualificar 

com a edificables ni permetre la ubicació de càmpings, atès les fortes pendents existents a la zona. 

Una altra al·legació presentada, fa referència als terrenys ubicats al final del carrer de la Petúnia 

conjuntament amb el final del carrer de la Violeta, demanen que aquests terrenys qualificats 

inicialment de RF s’incorporin la resta de sòl edificable com a sòl urbanitzable. L’equip redactor creu 
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que no s’ha d’acceptar l’al·legació per les fortes pendents existents i que es mantingui el PAU 

Valldemar ubicat al final del carrer de la Mare de Déu de Montserrat amb el carrer de la Petúnia, 

treient la petita part grafiada com a zona verda i d’aquesta manera no haver de cedir el 10% 

d’aprofitament. 

 

La Sra. Purificación Diaz fa l’explicació vers una al·legació presentada, en relació al PAU Masia de Cal 

Perotet. Inicialment es proposava una unitat d’actuació per aconseguir l’equipament. L’al·legació fa 

referència al conveni signat amb l’Ajuntament, que a més a més, mitjançant aquest es conservava la 

Masia de Cal Perotet, que el mateix va enderrocar. El Sr. Ramon Ferré manifesta que hi ha també una 

al·legació del Grup Polític Municipal de CiU, sol·licitant que no es construeixi a la part més estreta del 

carrer de la Rosa, més propera a la masia, atès que es va manifestar en una reunió del CAU i proposa 

una zona verda davant mateix d’aquest carrer. El Sr. Joan López manifesta que es va comentar de no 

fer plantes baixes + 2 per tal de no tapar la visual. Es va dir de no posar l’aprofitament de la Masia de 

Cal Perotet en pb+2 al llarg d’aquest carrer per no tapar les vistes. El CAU proposa que es contesti 

aquesta al·legació de forma jurídica, atès els antecedents de la Masia de Cal Perotet. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta quan es podrà ocupar com a equipament aquesta finca de la Masia de Cal 

Perotet. Es contesta que a l’aprovació definitiva del pla. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica que s’ha presentat una altra al·legació demanant una solució pel que 

fa a la cruïlla del carrer de la Rosa amb l’Av. de Valldemar, mitjançant la construcció d’una rotonda i 

afectant part de la finca que fa cantonada, per visibilitat. El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’ha 

d’estudiar aquesta proposta per tal que puguin girar els autobusos, no s’expropiarà la finca de la 

cantonada, quan la propietat vulgui edificar, haurà de cedir part de la mateixa per vial. El CAU 

proposa que es dimensioni aquesta rotonda per tal que també puguin girar els autobusos, i si d’aquest 

disseny es deriva alguna afectació, que s’inclogui. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que una altra al·legació sol·licita que els terrenys on es troba ubicat 

el dipòsit sigui qualificat com a equipament. El CAU recull i accepta aquesta al·legació. 

 

La Sra. Purificación Diaz posa de manifest d’altres al·legacions que demanen que la parcel·la ubicada al 

carrer del Gladiol, coneguda popularment com Plaça Catalunya, sigui qualificada de zona verda. Es 

podria qualificar com a clau 4 (equipaments) i no com a clau 3 (zona verda). El CAU proposa que es 

qualifiqui d’equipament. 
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Una altra al·legació, que està ubicada al grup de les generals. S’havia qualificat com a zona verda tres 

peces a la cruïlla del carrer del Narcís amb el carrer del Gladiol. Al·leguen que aquestes zones verdes 

no tenen cap funció en aquesta ubicació i proposen una alternativa a la solució viària del POUM. 

L’equip redactor proposa qualificar tot aquest espai com a vialitat indicatiu i que el projecte 

d’urbanització ho resolgui, com per exemple, amb una plaça. 

 

El Sr. Joaquim Vidal està d’acord a que tota aquesta cruïla es grafii com a vial. 

 

El CAU acorda mantenir el disseny de la cruïlla i qualificar les zones del voltant de vialitat per tal que, 

en el moment de fer el projecte d’urbanització, es disseny de la millor manera possible. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica la darrera al·legació, vers aquest sector. Demanen obrir un camí des 

del carrer del Clavell i per darrera del carrer de la Rosa a la Urbanització Montmar, per tal de poder 

accedir-hi a la zona d’equipaments. 

 

El Sr. Lluís Artal creu que seria convenient obrir aquest camí per evitar d’altres problemàtiques de 

circulació de vehicles, per poder accedir-hi al futur equipament, atès que a la part de dalt ja es preveu 

un nou vial. 

 

El Sr. Joan López planteja que si bé, pot ser necessari aquest vial en el moment d’executar 

l’equipament, el qualificar-ho en aquests moments representa afectar una zona de vinya en producció, 

qualificada de no urbanitzable. 

 

El Sr. Jordi Sánchez creu que ja és prou important haver aconseguit un equipament en aquesta zona.  

 

El CAU acorda que es pot preveure la redacció d’un pla especial per aconseguir el vial en el moment 

d’executar l’equipament. 

  

. Calafell Parc 

La Sra. Purificación Diaz explica que s’ha presentat una al·legació d’una senyora en la qual demana 

poder connectar un vial per darrera del carrer Tremp amb el camí que ve de la Urbanització Mas 

Romeu, deixar part com a zona verda, part com a equipament i a una banda d’aquest vial que es 

pugui qualificar com a clau X600. La proposta final després d’estudiar la proposta dels al·legants i 

sabent que hi ha una gran peça dels terrenys que són una vaguada, es diu que no a l’al·legació i que 
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es resolgui millor el traçat del carrer Tremp, tocant només el viari amb el carrer Montpaó. El CAU està 

d’acord amb aquesta proposta. 

 

. Sòl no urbanitzable 

La Sra. Purificación Diaz explica que s’ha presentat una al·legació d’una finca al carrer Piscina dient 

que anteriorment els terrenys eren urbanitzables i ara s’han qualificat com a no urbanitzable, vol que 

se li compensi amb una parcel·la en sòl urbà. L’equip redactor manifesta que aquesta finca està inclosa 

dins l’àmbit del Pla Parcial Segur de Dalt II-E, el qual, amb el nou pla ha quedat qualificat com a sòl 

rústic forestal, per la qual cosa no s’accepta l’al·legació. 

 

Una altra al·legació fa referència al sòl rústic agrícola, en el que el nou pla ha limitat els usos d’horta. 

Es proposa admetre l’ús d’horta. La construcció d’hivernacles al sòl qualificat com a paisagístic, no 

s’admetran, però l’ús d’horta si. L’al·legació també sol·licita que es suprimeixi la subclau p (protegit), 

es proposa no treure aquesta subclau però que l’ús d’horta sigui permès. El Sr. Ramon Ferré manifesta 

que per tal de desenvolupar l’ús d’horta no és necessari tenir llicència. 

 

D’altres al·legacions demanen modificar els paràmetres per les edificacions de nova planta, que es 

limitaven a 15 m2. Es proposa que la persona que vulgui fer una obra nova per caseta d’eines, les 

mides mínimes seran de 15 m2. La resta d’edificacions ja queden regulades. 

 

Pel que a la zona de casetes de Mas d’En Vives, sol·liciten poder disposar dels serveis urbanístics 

mínims. La Sra. Purificación Diaz proposa que es faci un pla especial de recuperació paisatgística 

d’aquesta zona per la integració de les edificacions existents. Els al·legants demanen uns serveis. Pel 

que fa als terrenys del Calafell Slide, estan qualificats com sòl rustic. 

 

Pel que fa a la zona on s’havia reservat reservat l’equipament per ubicar-hi el cementiri. Han hagut 

diferents al·legacions, algunes tenen raó, per aquesta finca passa la mina del gran aqüeducte, sistema 

de captació d’aigua permeable. La Sra. Purificación Diaz manifesta que el futur cementiri no es pot 

ubicar en aquests terrenys, una persona particular ofereix la seva parcel·la per fer el cementiri, però no 

és viable atès que no hi ha prou distància a les edificacions properes. Es proposen uns terrenys d’antic 

conrreu darrera del Parc Empresarial tocant l’autopista, hi ha connexió de vial. 

 

El CAU proposa que s’ha de buscar un lloc per la implantació del cementiri. 
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S’ha presentat també una al·legació per part del Sr. Arturo Solé, propietari de dues finques situades 

ambdós costats de la riera davant la depuradora. A les dues finques hi ha construccions que 

inicialment eren granges, les del costat de la carretera, actualment hi ha diverses activitats no 

legalitzades: magatzems, tallers, etc… L’al·legant demana que se li permeti donar algun ús als edificis. 

 

El Sr. Ramon Ferré explica que també hi ha una problemàtica relacionada en aquesta zona; una 

activitat de reciclatge d’alumini il·legal i que proposa situar-la al costat de la zona de la depuradora. 

 

El CAU deixa el tema pendent d’un anàlisi més acurat de les propostes fetes per l’equip redactor. 

 

Una darrera al·legació, presentada pel propietari d’una finca rústega situada al costat del Camp de 

Golf, diu que té condicions per ser sòl urbà. La Sra. Purificación Diaz diu que evidentment la finca no 

té les condicions objectives de sòl urbà i per això, proposa no acceptar-la, subsidiàriament l’interessat 

demana que s’admeti l’ús de càmping. 

 

El CAU acorda no acceptar l’al·legació donat que tampoc es considera un lloc adient per situar un 

càmping. 

 

. Parc Empresarial 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

El Sr. Carles Rion fa un prec en relació a la zona de la Granja que es cedeix a la Generalitat de 

Catalunya per tal d’ubicar-hi antena de TDT, han hagut al·legacions? El Sr. Jordi Sánchez explica que 

s’ha d’informar a la Generalitat de Catalunya, que s’està tramitant l’adaptació del POUM i que la 

qualificació d’aquest terrenys, segons el document d’aprovació inicial, és de 4t. Es volen cedir per tal 

de posar equips nous per la TDT i s’ha de justificar la seva titularitat, s’ha de preveure que la titularitat 

sigui municipal. Urbanísticament es podria ja autoritzar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:45 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 6 de maig de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 13 DE MAIG DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Medi 

Ambient, Serveis Contractats i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

Sr. Massimiliano Revello (representant Associacions Sector Econòmic) – President Fòrum Calafell 

Sr. David Pahissa Bertomeu (suplent del representant Cooperativa Agrícola de Calafell) – Sots-President 

Cooperativa Agrícola de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 18:40 hores del dia 13 

de maig de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 

 

ORDRE DEL DIA 
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1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 6 de maig de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 6 de maig de 2010. 

 

A la reunió d’avui, és present també la Sra. Purificación Diaz (equip redactor del POUM). 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. Sòl no urbanitzable 

El Sr. Ramon Ferré explica els sectors que van quedar pendents de resoldre a l’anterior reunió del CAU 

vers el sòl no urbanitzable, la futura ubicació del cementiri, les construccions ubicades a les finques 

situades ambdós costats de la riera davant la depuradora propietat del Sr. Arturo Solé, l’activitat de 

reciclatge d’alumini propietat del Sr. Jurado i les edificacions situades a sòl rústic al costat del Camp de 

Golf propietat dels Srs. García Espínola. 

 

La Sra. Purificación Diaz es dirigeix al Sr. David Pahissa, manifestant-li que els usos existents al sòl no 

urbanitzable, sí es conserven en aquest pla, adaptacions o millores d’aquestes activitats hauran de 

demanar llicència ambiental, l’ús de granja no s’admeten excepte els existents, quedarà reflexat a la 

pròpia normativa general del pla, no s’admeten noves però si les existents. 

 

El Sr. David Pahissa manifesta que la solució passaria per eliminar la subclau “p” (protegit), en cas 

contrari no podrà exercir la seva activitat de granja i també per la resta de persones que estan com ell, 

no està d’acord a mantenir la subclau “p” (protegit). 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que l’objectiu del POUM és mantenir les granges existents en el sòl 

no ubanitzable, però no autoritzar noves instal·lacions. Les actuals instal·lacions de granja podran 

continuar, mantenir i millorar aquestes activitats existents. 

 

El Sr. Joan López manifesta que si es pot demostrar o justificar que l’activitat funciona des de fa temps 

amb el volum actual, es podrà continuar la seva activitat sense que calgui la seva legalització. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que es deixarà ben clar a la normativa del pla i es regularitzarà la situació, 

per tal que l’activitat de granja existent continui funcionant en sòl no urbanitzable. 
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El Sr. Ramon Ferré manifesta, pel que fa a la situació del futur cementiri i vers l’al·legació presentada 

invalidant la seva ubicació inicial, s’ha pensat aprofitar algun dels equipaments existents i fer més 

endavant un pla especial per tal d’ubicar-ho. 

 

El Sr. Joan López creu que s’ha de buscar la manera de poder ubicar el futur cementiri, l’Ajuntament 

podrà delimitar un pla especial per tal d’instal·lar un nou cementiri en alguns dels equipaments 

existents o bé en un lloc que es consideri oportú. 

 

El Sr. José Bonilla pregunta fins quan donarà servei el cementiri actual, tenint en compte la seva 

capacitat. El Sr. Joan López creu que com a mínim per una dècada més, amb l’estadística actual. El Sr. 

Ramon Ferré creu que abans de la propera revisió del pla es podran trobar els equipaments per ubicar-

ho. 

 

El CAU acorda que a la memòria del pla, pel que fa als equipaments públics, es faci referència a la 

possibilitat de tramitar un pla especial que podrà assignar a un equipament existent o crear un altre de 

nou, per poder ubicar-hi el futur cementiri. 

 

El Sr. Ramon Ferré posa de manifest la problemàtica existent vers l’activitat de reciclatge d’alumini 

situada en sòl no urbanitzable i propietat del Sr. Jurado, actualment existeix un expedient d’infracció 

urbanística obert i amb ordre d’enderroc. El Sr. Jurado, a la seva al·legació, demana un lloc adient per 

tal d’ubicar-hi la seva activitat, el Parc Empresarial és una opció, però no pot fer front als preus actuals 

dels terrenys en aquest sector. Aquesta activitat és una planta de tractament de residus i s’hauria de 

col·locar en un sòl de serveis tècnics. L’al·legació també demana que es pugui ubicar al mateix lloc on 

anirà la planta de selecció i transferència de residus de contenidors d’obra de l’entitat Transcalafell 

Vallès, al darrera de la depuradora. 

 

El CAU acorda buscar un tipus de sòl adient per tal que pugui ubicar-s’hi l’activitat de reciclatge 

d’alumini situada actualment en sòl no urbanitzable i propietat del Sr. Jurado. 

 

El Sr. Joan López manifesta que la problemàtica existent a les dues finques situades ambdós costats de 

la riera davant de la depuradora, propietat del Sr. Arturo Solé, es podria resoldre mitjançant un pla 

especial de millora paisatgística per eliminar els usos existents, durant el primer sexenni del pla i pel 

sistema de compensació, més endavant es podria canviar. El Sr. Ramon Ferré manifesta que les 

activitats existents tocant la carretera s’haurien de treure i que es pugui substituir l’edifici del darrera a 
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una peça de serveis tècnics enganxada a la depuradora, es delimitaria un pla especial de millora 

paisatgística entre la carretera i la depuradora. 

 

El Sr. Salvador Vallès creu que d’aquesta manera es regularitzaria una situació no legalitzada en 

l’actualitat. 

 

El CAU acorda que es delimiti un àmbit de pla especial de millora paisatgística que incorpori les dues 

peces de terreny actualment ocupades per activitats de granja o d’altres no legalitzades, que en el seu 

desenvolupament es recuperi, paisatgísticament parlant, la peça que toca a la carretera, enderrocant 

els edificis existents i es destini la resta del sector (a l’altra banda de la riera), a sistema d’equipaments 

amb l’ús de serveis tècnics. 

 

El Sr. Ramon Ferré explica l’al·legació presentada pels Srs. García Espínola, vers la seva propietat 

ubicada al costat del Camp de Golf. Al·leguen que aquesta finca té les suficients condicions per ser sòl 

urbà o que s’admeti l’ús de càmping en aquesta zona. La Sra. Purificación Diaz manifesta que l’ús de 

càmping no està admés en aquest pla. 

 

El Sr. Joan López manifesta que les infraccions urbanístiques en sòl no urbanitzable no prescriuen mai. 

 

El CAU acorda deixar qualificada aquesta finca com a sòl rústic i no accepta l’al·legació. 

 

Fora de l’ordre del dia, es passa a tractar un tema que va quedar sense resoldre a la darrera reunió del 

CAU. Uns propietaris de finques a la Urbanització Valldemar demanen fer una rotonda al final del 

carrer de la Violeta i les parcel·les que limiten amb aquesta, que passin a ser edificables, algunes 

sembla ser que són de propietat municipal. No es recull l’al·legació, però es regularà el cul de sac 

existent com a vialitat en aquest pla, les parcel·les en concret no són de propietat municipal. 

 

El Sr. Lluís Artal pregunta si es preveu algun tipus de tractament pel camí existent al final del carrer de 

la Violeta, és un camí força transitat per la gent que puja, per exemple, des del camp de futbol de 

Segur de Calafell a la Urbanització Valldemar. El Sr. Ramon Ferré manifesta que es tindrà en compte 

per poder incloure’l a la xarxa de camins en sòl no urbanitzable, es consultarà amb la Sra. Anna 

Zahonero (Biòloga – Documentació Ambiental). 
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. Fondàries edificables i aprofitaments 

El Sr. Ramon Ferré explica que quan es parla d’aprofitament, s’està parlant d’edificabilitat, en aquest 

cas, al front marítim. Les al·legacions presentades, pel que fa a l’aprofitament, han estat dels 

propietaris dels solars buits a la zona de l’Estany i Mas Mel platja. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica que a la proposta inicial es van proposar 14 metres de profunditat 

edificable a tot el municipi, atès els diferents canvis normatius des de l’any 1989 al 2009, habitatges a 

banda i banda amb ventilació creuada. Al barri de la platja, la planta baixa, edificable 100%. Al barri 

del poble, a la zona ED també la planta baixa edificable 100% i a la SH, que és parcel·lació més petita, 

una fondària edificable a planta baixa de 20 metres i un 5% per cosos auxiliars ubicats en aquest espai 

lliure de pati interior. La gran part d’edificacions al poble, actualment no arriben als 14 metres de 

profunditat edificable, i per la qual cosa, l’equip redactor recomana mantenir aquesta fondària 

edificable, per defensar el teixit existent i que no arribi la massificació d’habitatges plurifamiliars. 

 

El Sr. Lluís Artal pregunta, pel que fa als cosos sortints, els balcons, han d’estar inclosos dins aquests 

14 metres de fondària edificable? La Sra. Purificación Diaz diu que el cos sortint no entraria dins 

aquesta fondària, el balcó del darrera es podrà fer per fora dels 14 metres. 

 

El Sr. Ramon Ferré exposa la seva opinió com arquitecte que ha fet pisos a Calafell Poble i no com a 

polític: els 14 metres de profunditat edificable al poble són justos, amb 16 metres no caldria fer un 

pati interior, si es condemna el poble a ser habitatge unifamiliar no arribarà mai a ser un casc potent 

de comerç, es treuria densitat. 

 

El Sr. Salvador Vallès manifesta que si finalment es pretèn una tipologia d’habitatge com la de 

protecció oficial, atès que no es pot aconseguir més profunditat edificable, es podria plantejar al poble 

una qualificació de vivenda unifamiliar per tal de mantenir la tipologia existent. 

 

El Sr. Lluís Artal creu que el Sr. Ramon Ferré té raó pel que fa als 14 metres, és una profunditat molt 

justa. 

 

El Sr. José Bonilla, en base al que s’ha edificat fins ara al poble de Calafell i atenent les intervencions 

del Sr. Ramon Ferré i el Sr. Lluís Artal, estaria d’acord en acceptar una profunditat edificable de 16 

metres. 
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El Sr. Joan López creu que es podria definir un pati interior d’illa per tal de marcar la profunditat 

edificable de les zones EH i ED al poble de Calafell. El Sr. Ramon Ferré manifesta que depèn molt de la 

parcel·lació de cada illa. 

 

El Sr. Lluís Artal demana que l’equip redactor faci una reflexió pel que fa als 14 metres proposats, 

perquè limita molt l’edificació vers les noves normatives d’habitabilitat. 

 

El Sr. Joan López proposa que a la zona ED, l’ocupació de la planta baixa sigui el 100%. 

 

El CAU acorda establir una fondària edificable a Calafell Poble de 16 metres i que sigui regulada a 

partir del pati interior d’illa a les illes d’EH i ED amb la planta baixa edificable al 100%. A la zona SH 

acceptar una fondària edificable també de 16 metres però sense pati d’illa i a la planta baixa d’aquesta 

zona una profunditat edificable de 20 metres a més a més d’un tant per cent de cosos auxiliars. 

 

El Sr. Ramon Ferré dona pas al debat de les al·legacions presentades vers les pronfunditats edificables 

al barri de la platja, quasi bé totes les al·legacions demanen una fondària edificable de 18 o 20 metres. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica la proposta a la platja de Calafell: planta baixa edificable al 100%, des 

del carrer Sant Pere fins a la Carrerada d’En Ralet es proposa una fondària edificable de 18 metres, des 

del carrer Sant Pere fins el Passatge de Sant Antoni es proposa una profunditat edificable de 20 metres 

i des del Passatge Sant Antoni fins al carrer de l’Estany, 18 metres. 

 

El CAU accepta la proposta descrita per la Sra. Purificación Diaz. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica a tots els assistents els aprofitaments de l’anterior pla general al front 

marítim. La proposta que es presenta seria a la zona OD5 índex d’edificabilitat d’1,25 de sostre des del 

carrer Duero fins al carrer Tajo i des del carrer Tajo fins al carrer Manuel Benet Ortiz un índex d’1,75 

de sostre amb un 40% d’ocupació, del qual, 10% de terrasses. 

 

El Sr. José Bonilla creu que el tant per cent de 30% principal i 10% de terrasses, és excesiu, s’han 

d’ajustar els percentatges, menys tant per cent de terrasses perquè al final les acaben tancant. 

 

El Sr. Ramon Ferré proposa un índex d’1,8 amb un 10% de l’ocupació obligatori de terrasses a l’OD5 

entre el carrer Tajo i el carrer Manuel Benet Ortiz. 
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El CAU acorda acceptar la proposta de l’OD5 des del carrer Tajo fins el carrer Duero amb un índex 

d’edificabilitat d’1,25. L’OD5 des del carrer Tajo fins el carrer Manuel Benet Ortiz, un índex 

d’edificabilitat d’1,8 amb un 10% de l’ocupació de l’edificació que es destini a terrasses. Plantejar dins 

la normativa general d’aquest pla, una alternativa en la linea que preveu la disposició transitòria 8ª del 

Pla General de 1989, optant per l’ordenació següent: distàncies a laterals mínimes de 2 metres i altura 

màxima de l’edificació equivalent a planta baixa + 2 conservant la resta de paràmetres. 

 

Fora de l’ordre del dia, es recorda una al·legació presentada pel que fa a l’habitatge ubicat al costat de 

l’església de la platja de Calafell, carrer Montserrat cantonada Avinguda Mossèn Jaume Soler, que al 

document d’aprovació inicial del pla, es va qualificar erròniament com a equipament. El CAU acorda 

treure aquesta qualificació a la finca esmentada i que es torni a col·locar com la resta de l’illa. 

 

. Parc Empresarial 

El Sr. Ramon Ferré explica que el segon polígon del Parc Empresarial, ja està executat però no rebut, 

per la qual cosa ja quedaria com a sòl urbà. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que la intenció d’aquest pla és recollir el que preveu el pla parcial 

del sector. Entre les diverses al·legacions presentades, una fa referència als accessos a les parcel·les, 

s’obrirà accés a alguna finca per tal que es pugui accedir a la mateixa. Una altra al·legació, que els 

altells no computin a efectes de sostre. La Sra. Purificación Diaz manifesta que al Pla Parcial vigent si 

que computen, per la qual cosa es proposa deixar-lo com al Pla Parcial vigent, perquè sino 

s’augmentaria el sostre existent. El CAU acorda que el tractament dels altells sigui el mateix que feia el 

Pla Parcial. 

 

Una altra al·legació presentada fa referència a la possibilitat de permetre l’ordenació de planta baixa + 

3 a l’ús d’oficines a més de l’hoteler que ja preveu el Pla Parcial. El CAU acorda acceptar la proposta 

d’acceptar que els edificis d’oficines tinguin el mateix tractament que dona el Pla Parcial als hotels. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’ha presentat una altra al·legació demanant que es permeti l’ús 

alimentari. La llei d’equipaments comercials que ha entrat en vigor al gener de 2010, no permet ni 

mitjana ni gran superfície alimentària. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que existeix una llicència concedida per fer un Aldi, anterior a l’aprovació 

inicial del POUM. Aquest establiment es podria ubicar si s’executa, en cas contrari, no es permetrà. 
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El Sr. Ramon Ferré explica que un veterinari del municipi vol implantar la seva clínica veterinària al Parc 

Empresarial. El pla parcial anterior no contemplava l’ús sanitari. El POUM autoritza l’ús de clínica 

veterinària. Encara no es podria ubicar perquè el Pla General de 1989, no ho permet, però en el 

moment que estigui aprovat definitivament el pla actual ja podrà. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que mitjançant una altra al·legació, demanen que un terrenys els 

quals han quedat fora del sector, quedin incorporats al mateix, són uns terrenys qualificats de RA 

situats a la part est del polígon. Aquests terrenys no tenen serveis mínims ni actualment es troben dins 

del sector ni els pla parcial ho preveia. L’equip redactor no està d’acord a incorporar-los, haurien 

d’haver estat incorporats en el seu moment. El POUM no preveu l’ampliació del Parc Empresarial. 

 

El CAU acorda no acceptar l’al·legació. 

 

. Canvi de zonificació 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Canvi de zonificació 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Canvi de zonificació 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Mas Romeu 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Golf La Graiera 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Segur de Dalt Sectors II-C i II-E 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Les Villes 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 
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3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 21:40 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 13 de maig de 2010 — 
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DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 20 DE MAIG DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel  

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 18:50 hores del dia 20 

de maig de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 13 de maig de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 13 de maig de 2010. 

 

A la reunió d’avui, és present també la Sra. Purificación Diaz (equip redactor del POUM). 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. Canvi de zonificació (Diversos) 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que a la reunió d’avui es tractaran les al·legacions relacionades amb la 

clau de xalets. De les al·legacions presentades i ja tractades, quedava pendent una relacionada amb la 

clau OD5 del front marítim, fent referència a la ja existent Unitat d’Actuació l’Estany (La Cucaratxa). 

 

La Sra. Purificación Diaz explica que és una unitat d’actuació ja existent, a l’illa compresa entre els 

carrers Mercè Rodoreda - c. de la Cossetània - c. Manuel Benet Ortiz i Av. Mossèn Jaume Soler. Es 

recollirà el planejament vigent, amb el mateix sostre i densitat que ja marcava la pròpia unitat 

d’actuació, ja estan fetes les corresponents cessions. Amb aquesta ja queden per tancades les 

al·legacions presentades pel que fa a l’OD5 del front marítim. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica les al·legacions presentades pel que fa a la clau de xalets: a l’Av. Torre 

Escipions, per sota de la rotonda de l’autopista, s’ajusta la tanca de la zona verda a la real del 

condomini existent. Una finca colindant al·lega trobar-se fora del condomini existent, la qual quedaria 

fora del mateix amb la clau urbanística de X400. Una altra al·legació en aquesta zona, més amunt, 

demana tenir clau urbanística per poder fer xalets, actualment està qualificada part de zona verda i 

part de sòl rústic. Per les condicions d’inundabilitat dels terrenys, queden tal qual, part zona verda i 

part sòl rústic, no s’accepta l’al·legació. El CAU està d’acord en acceptar les propostes de l’equip 

redactor. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica una al·legació presentada per part del promotor de l’Estudi de Detall 

de l’Illa O-31, situat al cap damunt de l’Av. de la Marca Hispànica, aquest pla l’ha qualificat com a 

planejament vigent. El Sr. Ramon Ferré explica el contingut d’aquest estudi de detall. El promotor 

al·lega que té un aval dipositat per la finalització de les obres d’urbanització d’aquest sector 
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(ajardinament i piscina), demanant que en lloc de fer el jardí i la piscina que es torni l’aval i que quedi 

com està. El Sr. Jordi Sànchez creu que el POUM no pot entrar en aquest tema. El Sr. Joan López 

manifesta que els veïns del sector no volen que es faci la piscina, no deixen entrar al promotor. El CAU 

acorda deixar aquest estudi de detall com a planejament vigent i que s’adeqüi l’espai, indicant a la 

fitxa d’aquest sector l’obligatorietat d’adecentar l’espai lliure del mateix pel bon ornat de la zona, 

sense l’obligatorietat de fer la piscina. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que s’ha presentat una al·legació d’una finca uficada al final de 

l’Av. Santa Maria de Montserrat, per sota l’autopista, demanant poder fer habitatge de VPO en filera 

de 90 m2. L’equip redactor creu que no és el lloc adient per fer vivenda de VPO, és un cul de sac sense 

sortida. El mateix propietari sol·licita que es pugui fer també VPO a una finca que té al carrer del Pinar. 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que al ser l’al·legant un promotor del municipi, se li pugui concedir 

alguna de les sol·licituds presentades. La Sra. Purificación Diaz manifesta que si algú vol fer habitatge 

protegit, en aquest pla ja s’han marcat 75m2 per habitatge. Els al·legants discuteixen la densitat de 

l’antic pla i la proposada en el nou. El Sr. Joan López creu que la contesta seria acceptar en part 

l’al·legació, amb una mitjana de 75 m2 per habitatge de VPO, l’al·legant demana 70 m2. 

 

El CAU acorda no acceptar l’al·legació pel que fa a la finca situada a l’Av. Santa Maria de Montserrat, i 

acceptar en part l’al·legació pel que fa a la finca del carrer Pinar, podent fer habitatges de VPO de 75 

m2. 

 

La Sra. Purificación Diaz indica que s’ha presentat també una al·legació d’una finca al carrer Comte 

Gómez de Orbaneja qualificada de X250 en aquest pla, sol·licitant que passi a ser un condomini. La 

Sra. Purificación Diaz manifesta que no hi ha cap parcel·la buida qualificada de condomini, només 

s’han marcat els condominis existents. Diverses al·legacions demanen poder ser condomini per tenir 

més densitat, fins i tot algunes demanen passar a OD3. No es pot permetre la perversió de poder fer 

quatre cases en una única parcel·la amb una façana a carrer equivalent a un únic habitatge. Els serveis 

urbanístics no estan preparats per assumir una densificació d’habitatges. No es proposarà cap més 

condomini nou, excepte on s’ha d’aconseguir alguna peça per equipaments. 

 

La Sra. Purificación Diaz creu que hi ha dues opcions, o deixar la normativa tal qual o quan la finca 

tingui el front mínim de parcel·la i prou superfície, es podria fer com a màxim dues vivendes, han 

d’estar adossades. Dues vivendes encara que no es disposi del mínim de façana cada una d’elles. 

 

 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

4

 

El Sr. Joan López fa un resum de tot l’exposat, el que s’ha pogut fer fins ara a la normativa de xalets, 

clau 4, amb el nou pla ja no es podrà, aquest preveu una finca amb façana i superfície mínima, una 

vivenda. L’equip redactor està introduint el nou concepte de poder fer com a màxim dues cases en 

una única finca. 

 

El Sr. Lluís Artal creu que s’ha d’anar molt en compte acceptant aquesta opció, pel que fa a l’entorn, 

que no es permeti a les finques qualificades de X600. 

 

El Sr. Jordi Sànchez Alcalde creu que una alternativa acceptable seria que a les finques qualificades de 

X600 des de la zona del Parc de La Pau cap amunt, una parcel·la una vivenda. La resta amb 

qualificació X250 i X400 s’hauria de concretar més la possibilitat de fer com a màxim dues cases tenint 

el doble de parcel·la encara que no tingui la suficient façana. La Sra. Purificación Diaz manifesta que si 

es proposa que a la clau X250 es pugui fer un habitatge amb un màxim de dos i a la clau X400 que es 

pugui fer un habitatge amb un màxim de dos en un únic cos, se solucionen algunes al·legacions. 

 

El CAU està d’acord amb aquesta darrera proposta. Pel que fa a l’al·legació de fer condomini a la finca 

del carrer Comte Gómez de Orbaneja, no s’accepta, podran edificar segons els criteris que s’han 

plantejat anteriorment. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que s’ha presentat també una altra al·legació d’una finca al carrer 

Austria – carrer de la Comtessa del Castillo de la Mota, però que amb el condomini proposat limitat a 

8 habitatges a la normativa actual, ja queda resolta amb el mateix criteri exposat als paràgrafs 

precedents. 

 

També s’han presentat d’altres al·legacions que fan referència al grup de les generals. Pujant per l’Av. 

Espanya, vorera esquerra, des del carrer Itàlia fins al carrer Bèlgica, l’actual pla ho qualifica de X250, és 

un eix important de xarxa bàsica. Els al·legants d’aquesta zona demanen ser OD3 com les finques de 

les illes del davant, per la qual cosa, la Sra. Purificación Diaz proposa que s’acceptin les al·legacions i 

que passi a ser OD3. El CAU ho considera adequat. 

 

També a l’Av. França, pujant des de la carretera, vorera esquerra, el Pla General de 1989 qualificava de 

3b una franja de finques i l’actual pla les qualifica de X400, les al·legacions presentades demanen que 

es qualifiquin com abans, l’actual OD3. Es proposa passar aquestes finques a OD3 fins a la casa 

catalogada ubicada a l’Av. França núms. 27-29. 
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El Sr. José Bonilla creu que la casa catalogada de l’Av. França núms. 27-29 quedaria encaixonada si es 

qualifica d’OD3,  es col·locaria un bloc al costat. 

 

El CAU accepta aquesta proposta de qualificar la franja de finques de l’Av. França, com a OD3, fins a 

la casa catalogada ubicada al núm. 27-29. 

 

La Sra. Purificación Diaz explica una altra al·legació presentada pel que fa al PAU Alta Tensió. Que 

s’incorpori al PAU una part del PPU Comafarella, propietat de les al·legants, que formi part de la zona 

ocupada pel dipòsit de les Brises i la perllongació de l’Av. Marca Hispànica. Així mateix demanen que 

s’apliqui la clau de condomini, i una parcel·la ubicada al carrer de les Garrigues cantonada carrer del 

Canadà, actualment clau 4, que sigui edificable. Es podria donar més densitat però a canvi de cedir la 

part de dalt. Demanen poder fer 13 xalets, ara poden fer 9. 

 

El CAU proposa que a canvi de cedir els espais destinats a sistemes, que actualment formen part del 

PPU Comafarella, tenir més aprofitament al PAU Alta Tensió, també una peça al carrer Alaska, es 

permeti edificar la finca ubicada al carrer de les Garrigues cantonada amb el carrer del Canadà, 

actualment qualificada de clau 4. També s’acorda resoldre els límits d’una finca ubicada al carrer de la 

Molina. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que els mateixos al·legants que la finca ubicada al carrer de la 

Molina sigui tot clau X600, atès que part de la mateixa està qualificada de clau 3. El CAU accepta 

aquesta al·legació. 

 

El Sr. Jordi Sànchez manifesta que s’ha de resoldre el límit de la part del darrera de la finca ubicada al 

carrer Molina, que limita amb el terme municipal de Cunit. 

 

El Sr. Joan López manifesta que s’ha de delimitar l’equipament ubicat al carrer de la Molina per tal que 

arribi fins l’Av. de la Marca Hispànica i aquesta part que quedi fora de l’àmbit del PPU Comafarella. La 

Sra. Purificación Diaz manifesta que s’ajustarà el límit del mateix. 

 

. Canvi de zonificació (Clau Rap) 

Aquest punt ja va ser tractat a la darrera reunió del CAU. 
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. Canvi de zonificació (Front Marítim – Clau OD5) 

Aquest punt ja va ser tractat a la darrera reunió del CAU. 

 

. Mas Romeu 

El Sr. Joan López explica la situació actual de la Urbanització Mas Romeu vers l’actual POUM. Queden 

desqualificades les peces que no estaven executades. Una parcel·la, una vivenda. 

 

La Sra. Purificación Diaz manifesta que els al·legants (promotors de la urbanització) estan d’acord a 

que es qualifiquin com a no urbanitzable algunes peces però la resta de finques de la seva propietat, 

que es transformin en condominis X400 i alguna peça a OD3, equipaments en planta baixa de la finca 

ubicada a la Plaça Ricardo Lozano (antic bar a l’entrada de la urbanització). L’equip redactor proposa 

acceptar en part les al·legacions pel que fa a ubicar una Unitat d’Actuació amb clau X600, a la part 

nord-oest de la urbanització al carrer Isaac Albéniz, cedint com a equipament tota la finca ubicada a la 

Plaça Ricardo Lozano (antic bar). 

 

El Sr. José Bonilla pregunta si es podria ocupar d’inmediat la finca proposada d’equipament a la Plaça 

Ricardo Lozano. El Sr. Joan López manifesta que s’aconsegueix aquesta peça com a equipament, el 

10% com a dotacional també anirà al mateix lloc. Ocupar encara aquesta finca representaria haver 

d’indemnitzar al propietari pels usos existents que caldria eliminar. 

 

El Sr. Joan López explica que hi ha una al·legació d’una persona que va comprar una parcel·la 

independent al carrer Manuel de Falla, amb un certificat urbanístic de que en el seu dia podia edificar 

onze cases i ara només pot fer-ne dues. La resposta serà que no pot fer les onze cases, podrà fer el 

que deixa actualment la normativa. El Sr. Carles Rion pregunta que si el certificat urbanístic del que 

disposa aquesta persona queda invalidat actualment. La Sra. Purificación Diaz explica que quan es fa 

una revisió de pla general i aquesta persona no disposa encara de llicència per edificar, passaria a ser 

vigent la nova normativa que marca el POUM. 

 

El CAU acorda deixar com a sòl no urbanitzable les peces no executades atès que no s’ha procedit a la 

seva urbanització, no acceptar la proposta de condominis, i aconseguir al cent per cent com a 

equipament, la finca ubicada a la Plaça Ricardo Lozano (antic bar) a canvi d’una Unitat d’Actuació amb 

clau X600 a la part nord-oest de la urbanització, al carrer Isaac Albéniz. 
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La Sra. Purificación Diaz manifesta que s’ha presentat una altra al·legació sol·licitant la ubicació de 

tallafocs a la urbanització Mas Romeu. L’equip redactor creu que no és una qüestió que s’hagi de 

resoldre des del POUM. Una altra al·legació demana que es reculli en el POUM el traçat, ampliació i 

alineació del camí d’accés a la urbanització. El CAU considera acceptable l’al·legació. 

 

. Bellamar Nord 

La Sra. Purificación Diaz explica que s’ha presentat al·legació per part dels promotors manifestant que 

tenien un pla parcial aprovat pendent de text refós. El nou pla ha baixat l’aprofitament i hauran de 

posar-se d’acord amb d’altres finques per tirar endavant el pla parcial. Davant d’això, fa una nova 

proposta que passaria per ajustos de vialitat que permeti situar adequadament tot l’aprofitament 

urbanístic. El promotor s’haurà de posar d’acord amb d’altres propietaris per tirar endavant el pla 

parcial amb el mateix aprofitament com de partida. Índex d’edificabilitat d’1,02 amb planta baixa més 

dos. El CAU està d’acord amb aquesta proposta. 

 

. PPUND Cirerers 

La Sra. Purificación Diaz explica que els al·legants es queixen perquè tenen moltes cessions 

d’urbanització i càrregues de l’obra hidràulica, també que el pla parcial es podria dividir perquè és una 

única peça amb molta envergadura, equipaments i peces de vialitat molt importants. L’equip redactor 

creu que es podria fer un únic pla parcial i executar-ho per fases. La Sra. Purificación Diaz presenta un 

estudi alternatiu per tal de reduir càrregues i ampliar les zones edificables, es passa d’una edificabilitat 

neta d’1,9 a 1,4. 

 

La Sra. Olga Elvira pregunta perquè s’ha variat el traçat de la carretera vers el document d’aprovació 

inicial. La Sra. Purificación Diaz diu que s’ha variat perquè s’ha d’integrar a la via urbana. 

 

Es posa de manifest que al costat de la gran peça per equipaments ubicada als Cirerers, es preveu 

també una zona per la possible ubicació d’un càmping. 

 

El Sr. Joan Herrera, la Sra. Olga Elvira, el Sr. Salvador Vallès i el Sr. José Bonilla, manifesten que cap de 

les persones que formen el CAU sabia res de la ubicació d’un possible càmping, al costat del gran 

equipament dels Cirerers. 
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El Sr. Joaquim Vidal manifesta que ja es veia a la proposta inicial que les infraestructures eren de molta 

envergadura, està d’acord a que la UA3 Calafell Sud no formi part del sector dels Cirerers. Si ja era 

difícil quadrar els números, treient de l’àmbit la UA Calafell Sud, encara serà més complicat executar-

ho. També es necessitava un gran equipament pels Jocs de la Mediterrània, sembla ser que ara serà al 

camp de futbol, s’ha de moure tanta infraestructura? La Sra. Purificación Diaz manifesta que el PPUND 

dels Cirerers apareix a partir de la proposta del desviament de la carretera, eix estructurador entre 

Calafell i Segur de Calafell. El Sr. Joaquim Vidal creu que el volum de trànsit serà el mateix i aquest 

desviament de la carretera no solucionarà el problema, s’està densificant la sortida de Calafell i Segur 

de Calafell. El Sr. Jordi Sànchez manifesta que amb aquesta opció s’està fent ciutat. El Sr. Joaquim 

Vidal posa en dubte que s’hagi de fer ciutat en aquest sector. El Sr. Jordi Sànchez exposa que s’està 

buscant cohesió social. El Sr. Carles Rion manifesta que als inicis d’aquest nou pla, el Sr. Ricard Pié ja 

va posar de manifest que un dels eixos vertebradors era aquesta carretera. 

 

El Sr. Joan Herrera està d’acord en aquest desviament de la carretera però se li ha de donar solució a la 

variant d’entrada fins a la rotonda plantejada. El Sr. Joaquim Vidal creu que aquest model plantejat 

interromp el trànsit de la variant. El Sr. Ramon Ferré manifesta que el Pla Territorial ja ens indica que 

aquesta carretera ha de ser una rambla. 

 

El Sr. Carles Rion pregunta si dins els Cirerers es continuarà mantenint la proposta del gran 

equipament esportiu. El Sr. Jordi Sànchez comenta que es manté l’equipament esportiu. El Sr. Carles 

Rion pregunta quina edificabilitat quedarà en aquest pla parcial. La Sra. Purificación Diaz respon que 

planta baixa + 3 i planta baixa + 4. 

 

El Sr. José Bonilla creu que s’hauria de retallar la zona de l’equipament, perquè surtin els números, els 

costos d’urbanització, s’hauria d’ajustar i preveure una zona d’eixamplament de zones d’aparcament. 

La Sra. Olga Elvira creu que s’ha d’ajustar molt aquest sector, que després no ens trobem amb 

limitacions en el moment d’ubicar l’equipament. 

 

El Sr. Carles Rion indica que a la propera reunió del CAU, s’ha de venir amb una proposta ajustada al 

cent per cent tècnicament. 
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El Sr. Joan Herrera manifesta que les obres de la la travesia de Segur de Calafell van ser finançaces per 

part del Departament de Carreteres, qui es farà càrrec del pagament de les obres del desviament de la 

carretera al sector dels Cirerers? La Sra. Purificación Diaz diu que els propietaris del sector atenent el 

propi aprofitament del mateix. 

 

El CAU proposa, després de tot l’exposat, reajustar la proposta del PPUND Cirerers, per tal de tractar-

ho a la propera reunió. 

 

. Excloure UA3 Calafell Sud 

La Sra. Purificación Diaz explica que al document d’aprovació inicial del pla, aquesta unitat d’actuació 

estava inclosa dins el sector dels Cirerers. Els al·legants manifesten que estaven inclosos en un sòl urbà 

i amb el nou pla passen a un sòl urbanitzable. L’equip redactor creu convenient treure aquesta UA3 

Calafell Sud del PPUND Els Cirerers. Aquesta unitat d’actuació tindria el mateix sostre residencial i es 

donaria un plus de sostre comercial, podrà ser un PAU o un PMU amb una peça de zona verda tocant 

els xalets de l’Av. Vinya Llarga. Caldria tenir en compte que el desenvolupament del sector ha de 

quedar condicionat a la retirada de la linea d’alta tensió. D’aquesta manera quedarien resoltes les 

al·legacions. 

 

El Sr. Salvador Vallés pregunta quina alçada tindran els futurs edificis en aquest sector. La Sra. 

Purificación Diaz manifesta que els futurs blocs seran de planta baixa + 3. 

 

El CAU està d’acord amb aquesta proposta. 

 

. Golf La Graiera 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Segur de Dalt Sectors II-C i II-E 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

. Les Villes 

Aquest punt serà tractat a la propera reunió del CAU. 

 

 

 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

10

 

3.- Precs i preguntes 

 

S’han fet les corresponents intervencions, en el moment que es feia l’exposició dels temes a tractar. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:05 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 20 de maig de 2010 — 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

1

  
 

DOCUMENTS POUM  DE CALAFELL 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 

DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

EL DIA 27 DE MAIG DE 2010 

 

ASSISTENTS: 

 

Representants del Consell Assessor Urbanístic: 

Sr. Jordi Sànchez i Solsona (President) - Alcalde 

Sr. Ramon Ferré i Solé (Vicepresident) – Regidor Delegat de l’Àrea de Territori 

Sr. José Bonilla Jiménez (representant Grup Polític Municipal PSC-PM) – Regidor d’Urbanitzacions 

Sr. Àngel Verge Martín (suplent del representant Grup Polític Municipal ADMC) – Regidor de Medi 

Ambient, Serveis Contractats i Turisme 

Sra. Olga Elvira Cañas (representant Grup Polític Municipal PPC) 

Sr. Joaquim Vidal Raventós (en representació Grup Polític Municipal CiU) 

Sr. Carles Rión Tetas (representant Grup Polític Municipal ERC) – Regidor de l’Àrea de Comerç i 

Innovació Tecnològica 

Sr. Lluís Artal (representant Entitats Veïnals) – Secretari Urbanització Valldemar 

Sr. Joan Herrera (representant Entitats Veïnals) – President Urbanització Mas Mel  

Sr. Salvador Vallès Ferré (representant Associacions Culturals i Protecció del Patrimoni Històric) – Amics 

del Patrimoni de Calafell 

Sra. Verònica Strijbos Gallo (representant Associacions Sector Turístic i Hoteler) – Hotel Salomé 

 

Coordinador del POUM: Sr. Joan López Vilà (Arquitecte Municipal) 

 

Secretari del POUM: Sr. Diego Lorite Garrido (funcionari adscrit a l’Àrea de Territori) 

 

A les Dependències Municipals de la Platja de Calafell (Sala d’Actes), essent les 18:50 hores del dia 27 

de maig de 2010 i prèvia convocatòria, es reuneixen els senyors dalt indicats. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió, de data 20 de maig de 2010 

 

S’aprova per unanimitat de tots els assistents, l’acta de l’anterior reunió de data 20 de maig de 2010. 

 

A la reunió d’avui, són presents també el Sr. Ricard Pié i Sra. Teresa Pazos (equip redactor del POUM). 

 

2.- Estudi debat de les al·legacions corresponents a: 

 

. Generals 

Al·legació núm. 936. El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’ha presentat una al·legació demanant la 

redacció d’un catàleg d’arbres del municipi de Calafell. Queda resolta aquesta al·legació, atès que ja es 

va aprovar inicialment el Catàleg d’Arbrat d’Interès Local de Calafell. 

 

Al·legació núm. 1012. El Sr. Ramon Ferré exposa que s’ha presentat una al·legació queixant-se de 

diverses qüestions a la part de muntanya de Segur de Calafell, ampliació de calçades, places per 

aparcaments, etc… Queda resolta atès l’estudi de mobilitat del pla. 

 

Al·legació núm. 1240. El Sr. Ramon Ferré explica que s’ha presentat una altra al·legació sol·licitant 

l’eliminació del pla, el PAU c. Mallorca, ocupació de les finques en planta baixa, augmentar fondària 

edificable fins a 20 metres, que els habitatges donin a carrer i no a patis, no està contemplat a la 

normativa però quedarà constància. També demana la regulació de les marquesines d’alumini 

d’ampliació fins a carrer, de bars o comerços, es regularà mitjançant una ordenança. El Sr. Ricard Pié 

manifesta que es permetran elements lleugers d’acord amb la ordenança que es faci i aquesta 

establirà si es pot ocupar a laterals i fons. Creu que el pla ha d’obrir la porta a permetre aquestes 

marquesines desmuntables a carrer, regulades mitjançant ordenança, i pel que fa al retranqueig 

lateral, que es disposi d’autorització veïnal, recollir-ho en una disposició transitòria. El Sr. Ramon Ferré 

exposa que en aquesta al·legació proposen també que es replantegi l’increment d’edificació d’algunes 

zones del municipi, que es garanteixi l’edificació entre poble i platja i que es consideri l’eliminació de la 

linia d’alta tensió. 
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Al·legació núm. 1409. El Sr. Ramon Ferré explica que aquesta al·legació es refereix a diversos temes, 

com per exemple el PMU Hotel Marinada, queda clar que ja està resolt, s’ha eliminat aquest sector 

vers el document d’aprovació inicial. També exposa que al PPUND Els Cirerers hi ha la previsió 

d’implantació d’un hotel i que a la zona del PMU Louie Vega hi ha la previsió de la ubicació d’un palau 

de congresos, no està d’acord amb cap de les propostes, creu que hi ha sobresaturació hotelera, no és 

necessari ampliar l’oferta hotelera. 

 

Al·legació núm. 1050. El Sr. Ramon Ferré explica aquesta al·legació; també fa referència a diversos 

sectors i zones del municipi, com per exemple PMU Alemanys, supressió de connectivitat entre 

urbanitzacions vers l’impacte paisatgístic, no hi ha corredor ecològic. El Sr. Salvador Vallès pregunta si 

es podria suprimir alguns dels carrers que interfereixen al corredor ecològic (c. de la Devesa de Girona, 

c. Suria, Av. de la Marca Hispànica). El Sr. Ramon Ferré manifesta que és molt difícil per la pròpia 

topografia de la zona. El Sr. Lluís Artal manifesta que és una zona amb molts petits incendis en els 

darrers anys, sembla ser que hi hagi una certa tensió per poder edificar. També l’al·legació fa 

referència a la vialitat de connexió entre Valldemar-Montmar-Calafell Park, en el moment que es 

redacti el projecte constructiu, que es reflexin les mesures per preservar el corredor ecològic i que el 

camí entre la zona del Golf La Graiera i la Urbanització Calafell Park no contribueixi a crear una barrera 

ecològica, es podrien connectar la Urbanització Mas Romeu i Les Villes?, impossible per la pròpia 

topografia dels terrenys. L’al·legant també fa menció al PPUND Els Cirerers, està en contra de 

l’ocupació de les actuals vinyes i de la desviació de la carretera, també al·lega que es tornin a 

incorporar al pla els catorze elements que es van treure del Catàleg i Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Calafell, s’explicarà a la contesta de l’al·legació el motiu pel 

qual es van retirar. 

 

Al·legació núm. 1127. El Sr. Ramon Ferré exposa l’al·legació presentada per AVSU i VEÏNS. No estan 

d’acord pel que fa al programa de participació ciutadana del pla, organització insuficient i manca 

d’eficàcia per contemplar projectes efectius en la mobilitat i inundabilitat del municipi, els membres de 

l’Ajuntament afectats pel POUM, no haurien de votar el document. El Sr. Ricard Pié manifesta que es 

contestarà aquesta al·legació en el sentit de si és legal o no el que s’ha plantejat en aquest pla. 

 

El Sr. Ramon Ferré exposa una altra al·legació en la qual es diu que s’ha qualificat per error com a 

equipament la totalitat de l’edifici on es troba ubicat el Mercat Municipal de Segur de Calafell. 

Finalment el CAU acorda que es qualifiqui com a OD5, com les finques del voltant, això és el que 

demana l’al·legant. 
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El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’ha presentat una altra al·legació sol·licitant, que al c. Principal 

davant dels Cups, es pugui edificar planta baixa més un pis. El CAU acorda que es qualifiqui de CH 

(Centre Històric). 

 

Una altra al·legació presentada, per part dels propietaris del Restaurant El Pariente al c. Brasil de Segur 

de Calafell. Actualment en el seu local no està permès l’activitat comercial, si algun dia ha de tancar el 

negoci actual, sol·licita que al c. Brasil i Av. Espanya fins al Parc de la Pau, al ser un eix principal de 

vialitat, que es faci el mateix tractament que a les urbanitzacions i qualificar amb subclau “c” per 

poder portar a terme qualsevol activitat comercial. El Sr. José Bonilla pregunta com queda qualificada 

la zona on es troba ubicat l’antic Restaurant Cal Tonet a Segur de Calafell. El Sr. Ramon Ferré contesta 

dient que ja s’ha marcat al pla, part de clau X400 i part de X400c. El CAU acorda que els eixos 

principals de Segur muntanya que tenen qualificació de xalets unifamiliars, tindran la subclau “c”. 

 

El Sr. Ramon Ferré exposa com ha quedat la negociació amb el Tennis Mescha (contenciós Sr. Garcia 

Burló), s’han anat guanyat els contenciosos, però s’ha de tenir en compte la sentència de pagar 

1400000 €, s’ha tancat el sostre al qual tenia dret, que el pugui fer a la seva finca i cedir grauitament 

les zones verdes, la resta també cessió gratuita i fer un àmbit nou amb l’objectiu de l’equipament a la 

part de dalt i dos blocs. S’hauria d’incorporar una disposició transitòria en la qual s’indiqui que fins 

que no vulguin executar l’aprofitament, es mantindrà l’ús de les pistes de tennis, etc…, amb aquesta 

opció es pot mantenir l’ús esportiu i poder guanyar la peça d’equipament amb un club esportiu. El Sr. 

Joaquim Vidal pregunta si s’ha de fer algun conveni amb el Sr. Garcia Burló. El Sr. Ramon Ferré 

manifesta que s’ha d’adoptar un acord mitjançant un pacte expropiatori. El Sr. Joan López manifesta 

que el cost per l’Ajuntament seria el 30 % de l’aprofitament que té el mateix a la nova unitat 

d’actuació. El Sr. José Bonilla pregunta com queden els contenciosos amb el Sr. Garcia Burló. El Sr. 

Joan López diu que ja estan suspesos. El CAU dona la seva conformitat a aquesta proposta. 

 

El Sr. Ramon Ferré exposa el plantejament amb les finques del Sr. Forcen, c. Loira  i el solar ubicat 

entre els c. Carles Barral – Av. de la Cossetània – Av. de Mossèn Jaume Soler, que estaven vinculats. El 

Sr. Forcen cedirà la finca del c. Loira al 100% i podrà construir els 3 blocs que li atorgava la llicència ja 

concedida de pb+4, i planta baixa + 5 als altres tres blocs, a canvi es guanyaria un local continu de 

700 m2 com a equipament. És un pacte que entraran com a complement a l’al·legació presentada. El 

CAU accepta aquest plantejament. 
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El Sr. Ramon Ferré manifesta que el Grup Polític Municipal de CiU al·legà que la illa ubicada al límit de 

la finca del Sr. Forcen a l’Estany, fos qualificada d’OD5 per poder fer locals comercials a l’Av. 

Cossetània. S’accepta l’al·legació i tota l’illa es qualificarà d’OD5, donat que l’actuació d’edificació va 

ser conjunta i van esgotar l’aprofitament que atorgava el PGU de 1989, per tant, el que preveia el 

POUM, era erroni. 

 

El Sr. Ramon Ferré fa referència a les al·legacions presentades al PMU Alemanys, dels propietaris de les 

finques situades a la cantonada del c. Antonio Almazor i Passeig Marítim. L’equip redactor proposa, 

conservant l’índex d’1,25 o l’1,50 de Segur Platja, que es pugui fer un edifici al al Passeig Marítim 

cantonada c. Antonio Almazor, cedint una peça per equipament a la cantonada del darrera c. Antonio 

Almazor cantonada c. de Marta Moragas. Pel que fa a la finca ubicada al c. Miño cantonada c. David 

de Mas, a canvi de construir sobre la pista de tennis actual, es guanya un equipament a la part del 

darrera on hi ha edificada una petita casa, d’aquesta manera quedaria resolt el PMU Alemanys. El CAU 

està d’acord amb aquesta proposta. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que aquesta setmana s’ha presentat una darrera al·legació fora de 

termini, sol·licitant que la normativa actual d’OD3 a l’edifici de la farmàcia de la C-31 cantonada Av. 

Espanya, passi a ser OD5. El CAU no accepta aquesta al·legació. 

 

Al·legació núm. 1390. El Sr. Joan López exposa que s’ha presentat una al·legació pel que fa a la finca 

ubicada a la C-31 cantonada Passatge Xipré, demanen que l’edifici que es pugui fer en aquesta 

parcel·la pugui girar cap a l’interior del passatge. El Sr. Joan López creu que els habitatges del darrera 

quedarien encaixonats, la proposta podria ser la de fer el bloc tocant al carreró però que no es permeti 

el seu gir. El CAU està d’acord amb aquesta proposta. 

 

Al·legació núm. 1394. El Sr. Joan López exposa que aquesta al·legació fa referència a l’Illa C-7 (Grupo 

Gaudir). Aquest sector, amb projecte d’urbanització,  ja ha complert compromisos i passa a ser sòl 

urbà consolidat directament, han cedit també el seu espai de zona verda. 

 

Al·legació núm. 702. El Sr. Ricard Pié exposa aquesta al·legació presentada per ICV. Proposen la 

instal·lació d’un mercat municipal a Segur de Calafell, el pla ha de ser de màxim consens, s’ha de fer 

un nou debat, la resposta seria que el pla compleix amb la legislació vigent i s’ha fet el corresponent 

procés de participació ciutadana. Afectació de la zona de l’Hostal Lleida i PMU Hotel Marinada, pel 

que fa a aquestes rectificacions, estan absolutament d’acord, que es basi amb el màxim consens dels 
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afectats. Pel que fa a la mobilitat, carrils bici, informació horaris i recorreguts dels autobusos, xarxa 

ferroviària i que s’estudii un servei de bicing al municipi. Pel que fa a l’habitatge, que no es realitzin 

nous creixements urbanístics, les previsions i espectatives del pla les troben força arriscades. El Sr. 

Ricard Pié manifesta que s’han reduït els nous creixements i s’han ajustat capacitats de creixement de 

diversos sectors, es fa un pla que es revisa i també racionalitza l’antic pla general. Dues operacions de 

nous creixements PPUND Cirerers i el conjunt de diverses zones lligades, a canvi de peces per 

equipaments, es fan escenaris de creixement i no previsió de creixement. El Sr. Ricard Pié manifesta un 

altre tema que es planteja a l’al·legació, el 5% de sòl disponible que passi a ser habitatge dotacional. 

Reflexió també que interpreta que el POUM continúa apostant pel turisme i la construcció. El Sr. Ricard 

Pié no comparteix aquesta reflexió. A l’al·legació es fa una llista dels equipaments i serveis que creuen 

necessaris pel municipi i es posen en contra del futur Palau de Congressos a la zona del Louie Vega. El 

Sr. Ricard Pié manifesta que el POUM ha de fer la reserva del sòl pel futur Palau de Congressos. També 

al·leguen que el mercat municipal de Segur de Calafell s’ubiqui als terrenys de l’Hotel Segur i que es 

preveguin passos soterranis al llarg de la via del tren. 

 

Al·legació núm. 1241. El Sr. Ricard Pié exposa l’al·legació presentada pel Grup Polític Municipal de CiU 

en la qual exposen les mancances i incongruències del pla següents: 1.- Rebuig al POUM en la seva 

totalitat, 2.- Carretera C-31 com a eix vertebrador i nova centralitat, 3.- PPUND Els Cirerers, 4.- PMU 

Hotel Marinada, 5.- PMU Cruïlla del Sindicat, 6.- Centre de Segur, 7.- PAU Masia de Cal Perotet, 8.- 

Carretera de Mas Romeu, 9.- Urbanització Mas Mel, 10.- PAU Pablo Neruda i Zona Verda de l’Hostal 

Lleida, 11.- PMU Louie Vega, 12.- PMU Barri de Pescadors i 13.- PMU Escorxador. El Sr. Ricard Pié 

manifesta que ja s’han resolt diversos punts dels al·legats a debats dels CAU anteriors i que el POUM 

ja preveu la racionalització del creixement urbanístic, assegurar els equipaments, mantenir i millorar 

l’oferta turística. L’equip redactor farà una llista de millores que des de l’urbanisme persegueix millorar 

el turisme a Calafell. L’al·legació presentada critica com s’ha portat a terme el procés de participació 

ciutadana, el Sr. Ricard Pié creu que ha estat suficient. Pel que fa a la resposta del tema de la C-31, 

serà molt clara i justificarà el compliment del que estableix el Pla Territorial Parcial del Camp de 

Tarragona. 

 

Pel que fa al centre de Segur de Calafell, les zones DD, el Sr. Ricard Pié contesta dient que ja està 

tractat amb el Sr. Carles Pareja els terrenys que cal obtenir com a zones verdes i equipaments i la 

valoració de la quota que han de pagar els propietaris en el moment d’edificar. Pel que fa a la 

Urbanització Mas Mel, la peça de zona verda ubicada entre el c. Terral de Dalt i el c. Est, que el Grup 

Polític Municipal de CiU demana que sigui equipament, el Sr. Ricard Pié creu que s’hauria de deixar 
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aquesta zona per més endavant quan es disposi dels números definitius. El Sr. Jordi Sánchez manifesta 

que deixaria un pas per permetre l’accés a la zona verda des del c. Terral de Dalt, darrera dels col·legis. 

 

L’al·legació també fa referència al sistema d’actuació del PMU Barri dels Pescadors, que es canvii de 

cooperació a compensació bàsica. El Sr. Ricard Pié manifesta que canviar el sistema d’actuació és 

frenar la seva execució, seria difícil portar-ho a terme, es podria posar els dos primers anys com a 

sistema d’actuació de compensació bàsica i després passar-ho a cooperació. La preocupació del Grup 

Polític Municipal de CiU és el malestar veïnal vers la fitxa del sector, recullen el que els veïns van 

transmetre. El Sr. Carles Rion exposa que el que es va dir era que si els veïns no volien, aquí no es faria 

res. El Sr. Jordi Sànchez creu que la millor garantia per portar-ho endavant és que participi 

l’Ajuntament. 

 

També demanen que no s’afecti l’antic escorxador, la resposta seria que el planejament acabi 

d’ajustar-lo. 

 

. PPUND Cirerers 

El Sr. Ricard Pié presenta la nova proposta del PPUND Els Cirerers, un traçat més rectilini, resol el 

problema de la carretera tècnicament, reduir el sòl per equipaments, amplada de la zona de protecció 

de la riera. El Sr. Joan Herrera manifesta que s’ha demanat la gratuïtat del peatge de l’autopista i que 

s’ha de potenciar l’entrada viària a Calafell. El Sr. Ramon Ferré exposa que vers la proposta inicial, s’ha 

eliminat un pont per sobre la riera, per la qual cosa s’ha tret una càrrega més al pla parcial. El Sr. 

Ricard Pié manifesta que s’ha d’acabar de madurar la proposta, s’ha de tenir en compte que és un sòl 

urbanitzable no delimitat. 

 

. Golf La Graiera 

El Sr. Ricard Pié manifesta que els al·legants demanen que s’introdueixi en el pla, les modificacions del 

Pla Pacial presentat amb anterioritat, havien renunciat a uns 2400 m2 construibles, els tornen a 

demanar per fer apartaments, es contestarà que no perquè el dret ja no el tenen i la qüestió és no 

densificar més aquest sector. L’arquitecte dels al·legants es va presentar amb un projecte per tal que 

aquest sostre de 2400 m2 convertir-ho en apart-hotel, però ja hi ha la previsió d’un hotel en aquesta 

zona. El Sr. Ramon Ferré manifesta que les cessions d’aquest Pla Parcial ja estan fetes i que si es pot 

disposar de l’excedent de la clau 5, que es traslladi a l’altra banda, d’aquesta manera es podrien tenir 

dos hotels redistribuint el sostre disponible. 

 

 



Plaça de la Constitució, 5 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 91 40 
Fax 977 69 91 56 
plageneral@calafell.org 
www.calafell.es                      

              

 

 

8

 

El Sr. Joan López manifesta que s’ha de deixar molt clar que sobre aquests 2400 m2 els al·legants no 

tenen cap dret. Volen generar vida, activitat social, començant per la petita casa club. El CAU 

manifesta que ja es contestarà, si presenten una altra opció diferent a la seva al·legació. El Sr. José 

Bonilla exposa que aquests 2400 m2 ja els tenen perduts, quan es presenti una altra proposta, el CAU 

ja es manifestarà. 

 

. Segur de Dalt Sectors II-C i II-E 

E Sr. Ramon Ferré exposa que s’han presentat diverses al·legacions per part dels propietaris que no 

han signat el conveni de Grup Gaudir, volien recuperar l’antic pla parcial, es contestarà jurídicament 

que no tenen cap dret. 

 

El Sr. Ramon Ferré manifesta que s’ha presentat una altra al·legació per part de Grup Gaudir per 

acabar de concretar el sector del PPU Comafarella. El Sr. Ricard Pié manifesta que els al·legants es 

donen compte que hi ha una part de la finca que no és seva i en el moment de repartir haurien de 

tenir en compte terceres persones, perquè no s’ajusten els números, tenint en compte el conveni 

signat i no incorporar a tercers?, que només s’incorpori sòl de Grup Gaudir i es deixi el mateix 

aprofitament als tercers propietaris. El Sr. Joan López creu que es podria entendre si fos un petit ajust 

de límits, però són 30000 m2. El Sr. José Bonilla pregunta si poden impugnar el conveni, que 

jurídicament es tingui en compte. El Sr. Ramon Ferré contesta que no perquè ja estava signat, 

demanen ajustos posteriors, és un error d’ells. El Sr. Ricard Pié diu que es contestarà jurídicament. 

 

El Sr. Joan López, i fora de l’ordre del dia, manifesta que en breu es presentarà una al·legació pel que 

fa al Sector K Polígon 2, volen fer dos blocs i equipament privat cedint terrenys de zona verda, 

mantenint el sostre i les vivendes del pla, s’indicarà a la fitxa que mitjançat un PMU reordenin 

l’edificació a canvi d’alliberar terrenys com a zona verda. El CAU està d’acord amb aquest raonament a 

la proposta del Sector K, en el cas que presentin aquesta al·legació i en aquesta linia, i no a la 

proposta del PPU Comafarella. 

 

. Les Villes 

El Sr. Joan López manifesta que és un polígon del sector Segur de Dalt. El Sr. Jordi Sánchez exposa que 

el sector va patir una sèrie d’entrebancs: primer es va fer el pla parcial, després va quedar afectat per 

l’autopista, finalment es va fer l’ocupació de l’Escola de la Ginesta. El Sr. Joan López manifesta que es 

va considerar que era un sector de sòl urbanitzable que s’ha de conservar donat que es va fer la cessió 

prèvia de l’equipament existent, el POUM conserva el sostre edificable que ja tenien, però passa de 
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103 a 300 vivendes, per l’habitatge social. Al·leguen que atès que les vivendes resultants serien molt 

grans, molts metres, amb aquest excedent volen fer un equipament privat. El Sr. Ramon Ferré creu 

que caldria buscar una altra opció per no fer habitatge social dins el sector, que ho justifiquin en un 

altre lloc, però són molts metres i és pràcticament impossible. El Sr. Ricard Pié creu que es podria 

desqualificar tot aquest sector pagant l’equipament. El Sr. Àngel Verge pregunta, no es podria 

plantejar que el promotor faci les 103 vivendes i la resta del sector ja es veurà? El Sr. Ricard Pié 

manifesta que l’opinió de l’equip redactor des del punt de vista urbanístic és inadequada a la proposta 

de l’al·legant. El Sr. Ramon Ferré creu que es podrien compensar els habitatges d’HPO i ubicar-los amb 

d’altres sectors previstos ja com a HPO. El Sr. Ricard Pié manifesta que negociaran fins a última hora 

per tal que es solucioni de la millor manera possible aquest sector. El CAU està d’acord a que es 

busqui una solució alternativa a situar habitatge protegit al sector. 

 

El Sr. Ramon Ferré exposa que el procediment a seguir per tal de tancar el pla serà: l’equip redactor ha 

demanat un mes per refer el dibuix inicial. Una vegada es disposi d’aquest document, no es podrà 

aprovar encara provisionalment, s’ha d’enviar al Departament de Medi Ambient amb una memòria 

mediambiental i que aquests l’aprovin, tenen un mes per aprovar-lo. El document, abans d’enviar-lo al 

Departament de Medi Ambient, passarà per un CAU per validar-lo. Es portaran a terme els 

corresponents plens per contestar les al·legacions i s’enviarà una còpia als Serveis Territorials 

d’Urbanisme de Tarragona per l’aprovació provisional. Quan es tingui la memòria del Departament de 

Medi Ambient aprovada, s’enviarà als Serveis Territorials d’Urbanisme de Tarragona per l’aprovació 

definitiva. Les al·legacions es resoldran abans de l’aprovació provisional. 

 

3.- Precs i preguntes 

 

El Sr. Joaquim Vidal, repassant temes, pregunta com ha quedat finalment el PMU Pintor Mir. El Sr. 

Joan López manifesta que es va presentar l’al·legació i es va negociar amb els al·legants. Aquests volen 

una qualificació d’ED però a la seva mida, 20 metres de profunditat edificable i més alçada. El Sr. Jordi 

Sánchez manifesta que era difícil la seva resolució sense que hi hagués una aportació. El Sr. Ricard Pié 

creu que les propostes han de ser raonables. El Sr. José Bonilla proposa deixar aquest tema per un 

altre dia i verificar la proposta presentada per la propietat. 

 

El Sr. Joaquim Vidal vol saber quina és la proposta definitiva vers el PMU Louie Vega. El Sr. Ramon 

Ferré diu que queda pendent efectuar el càlcul definitiu una vegada es modifica l’àmbit com a 

conseqüència de l’al·legació del Sr. Forcen. Aquesta qüestió queda pendent de tractar a una altra 

reunió del CAU. 
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També pregunta el Sr. Joaquim Vidal sobre el conveni de l’Hostal del Prat. El Sr. Ramon Ferré 

manifesta que finalment no hi haurà conveni, el promotor està esperant que s’aprovi definitivament el 

pla per saber com quedarà el sector. El Sr. Ricard Pié manifesta que es dibuixarà tal i com es va quedar 

en anteriors reunions del CAU. 

 

Una altra qüestió que tracta el Sr. Joaquim Vidal, la reserva de sòl protegit per sobre el camp de futbol 

de Calafell, on va finalment? El Sr. Joan López contesta que queda ubicada entre l’institut i el camp de 

futbol, darrera de les cases unifamiliars al Passeig de la Unió. 

 

El Sr. Joaquim Vidal pregunta també si el PAU Plaça del Mediterrani queda tal qual es va tractat a 

diverses reunions del CAU. El Sr. Joan López manifesta que si, queda de la mateixa manera que va 

acordar el CAU. 

 

També pregunta el Sr. Joaquim Vidal per la previsió dels terrenys pel futur cementiri. El Sr. Ramon 

Ferré manifesta que es va acordar que quan es vulgués fer el cementiri es redactaria un pla especial i 

es buscaria la ubicació en el seu moment. 

 

El Sr. Joaquim Vidal també vol saber com queden les dues finques situades ambdós costats de la riera 

davant de la depuradora (Granja de l’Arturo). El Sr. Ramon Ferré manifesta que ja es va acordar que es 

delimitaria un pla especial de millora paisatgística entre la carretera i la depuradora. 

 

El Sr. Joaquim Vidal manifesta que es va personar a la zona del PAU Costes del Garraf, creu que 

l’accés a l’equipament no és molt fàcil i deixar fer tres condominis, l’impacte visual seria una mica 

agressiu. 

 

El Sr. Joaquim Vidal comenta, pel que fa a l’entrada de la Urbanització Bellamar, es va dir d’eliminar-la 

perquè és un perill, però si davant mateix d’aquesta es fa un Palau de Congressos, hi ha previstes 

altres entrades? també serien un perill. El Sr. Joan López manifesta que aquests accessos són 

indicatius. El Sr. José Bonilla exposa que a una reunió del CAU, va demanar tenir en compte fer uns 

dibuixos a veure com quedarien aquests accessos. El Sr. Ramon Ferré manifesta que aquesta qüestió 

serà resolta pel propi pla parcial del sector. 
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El Sr. Joan López, resumint, explica que amb el refós del document es farà un CAU, aproximadament 

en un mes, en cas que hagi algun assumpte a tractar es farà alguna reunió abans, es podran fer 

reunions del CAU extraordinàries. (Temes pendents: Golf La Graiera, Sector K Polígon 2, PMU Pintor 

Mir i PMU Louie Vega). El Sr. José Bonilla creu que s’ha de fer una reunió per tractar aquests temes. 

 

S’informa i es convida als assistents a la reunió d’avui, que el proper dimecres dia 2 de juny, es farà un 

sopar amb els tècnics que han intervingut a la Comissió Tècnica per tractar sobre la normativa del pla. 

 

S’aixeca la sessió essent les 22:20 hores i s’agraeix la presència a tots els assistents. 

 

— Calafell, 27 de maig de 2010 — 
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 4. Procés de participació ciutadana 

 4.7 Publicacions i reculls de premsa posteriors a l’aprovació inicial del 

POUM. 

 

 














































































































































